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RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN    

ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 
 Anul şcolar 2020-2021 a debutat prin reactualizarea organigramei instituţiei, conform cerinţelor 

actuale și viziunii  conducerii a unității. 

 La nivelul Grădiniţei cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca s-au constituit o serie de comisii cu atribuţii 

bine determinate, dorindu-se asigurarea unui proces de calitate în unitate şi mergând, astfel, pe linia 

descentralizării sistemului educaţional. Fiecare comisie constituită şi-a elaborat propriul Plan managerial, 

propriul regulament de funcţionare, avizate în Consiliul de Administraţie al unităţii. 

 Procesul de descentralizare este prezent în organizaţia noastră prin rolul decizional pe care îl are 

Consiliul de administraţie al unităţii, în care există reprezentanţi ai comunităţii locale, ai părinţilor, ai 

cadrelor didactice. De asemenea, comisiile constituite la nivelul unităţii au avut un aport important în 

derularea în bune condiţii a tuturor compartimentelor. Existenţa și respectarea procedurilor privind calitatea 

întregului proces derulat în unitate a fost un alt semn al responsabilităţii asumate. 

 În anul şcolar 2020-2021, la nivelul unităţii au funcţionat un număr de 12 grupe de program prelungit 

(11 grupe la secția română și o grupă la secția maghiară), fiind înscrişi la începutul anului şcolar un număr 

de 325 copii, cu vârste cuprinse între 3-6 ani. La finalul anului școlar sunt înscrişi un număr de 321 

preşcolari. Numărul de educatoare încadrate este de 25 (24 cadre didactice la grupă, 1 director degrevat).  

 

 

RESURSE MATERIALE 

 

 Grădiniţa cu program prelungit ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca dispune de 12 săli de grupă, fiecare având 

vestiar și grup sanitar proprii, birou administrator, birou contabilitate, birou secretariat, bucătărie, grup 

sanitar pentru personalul unității, bucătărie, magazie alimente, călcătorie, cabinet medical, vestiare pentru 

personalul nedidactic, cabinet logopedic, cabinet consilier psihologic. Curtea grădiniţei este mare dotată cu 

aparate de joacă pentru copii. Utilităţile sunt corespunzătoare. Unitatea are autorizaţie sanitară de 

funcţionare. 

 Grădiniţa cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca  dispune de o bază materială  bună. În acest sens, aici 

mediul educaţional favorizează desfăşurarea în condiţii adecvate a procesului educaţional. 

Unitatea este dotată cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare didactice adecvate ariilor curriculare 

stabilite pentru fiecare grupă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi majoritatea le utilizează conform 

capacităţilor de învăţare ale copiilor. 

Punctul de informare a cuprins materiale de specialitate, anunţuri importante, modalităţi de formare 

şi a fost reactualizat săptămânal. 

Există tehnologie informatică şi de comunicare în toate sălile de grupă. 

Accesul copiilor la mijloacele de învăţământ este evidentă. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miculprintcluj.ro/


2 

RESURSE UMANE 

 

Grădiniţa cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca a funcţionat în anul şcolar 2020-2021 cu 25 cadre 

didactice calificate (100%), 15 dintre ele fiind titulare (60%). Personalul didactic auxiliar a fost format din 3 

persoane calificate, iar personalul nedidactic a fost în număr de 15. 

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ COMPARATIVĂ A CADRELOR DIDACTICE TITULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderea educatoarelor cu grade didactice a fost următoarea: 8 cu grad I (32%), 6 cu grad II (24%), 9 

cu gradul didactic definitiv (36 %), 2 cadre didactice debutante (8%).  

 

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ COMPARATIVĂ A GRADELOR DIDACTICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea grădiniţei a fost asigurată de către 1 director degrevat şi de Consiliul de Administraţie 

care îşi îndeplineşte sarcinile prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011 și OMEN nr. 4619/2014. 

Statul de funcţii a cuprins necesarul de cadre didactice pentru buna desfăşurare a unităţii în funcţie de 

planul de şcolarizare. Dosarele personalului au fost verificate şi reactualizate la începutul anului şcolar. S-au 

încheiat contracte de muncă individuale cu personalul nou angajat, pe baza deciziilor de numire de la ISJ 

Cluj. Fișele de post au fost actualizate pentru fiecare post din unitate. Toate documentele întocmite la nivelul 

unităţii au fost întocmite respectând reglementările legale în vigoare. 

 

RESURSE FINANCIARE 

 

Funcţionarea grădiniţei s-a realizat pe baza următoarelor reglementări: Legea nr. 1/2011, HG nr. 

1274/2011, OSGG nr. 600/2018. 

Bugetul a fost structurat pe următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli de personal de la bugetul de 

stat și cheltuieli materiale de la bugetul local, precum și buget provenit din venituri proprii. 
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În anul şcolar 2020-2021 s-au achiziţionat obiecte de inventar în valoare de aproximativ 80.000 lei 

(pătuțuri stivuibile, dozatoare cu senzori, laptop, imprimante, lenjerie pătuțuri, dulăpioare vestiare, dulapuri 

pentru veselă, veselă, frigider). 

S-au continuat activitățile pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, în urma controlului 

efectuat de reprezentantul ISU Cluj. 

La capitolul Investiții, s-a înlocuit sistemul de supraveghere exterior cu unul performant, valoarea 

fiind de 25.347 lei, s-au achiziționat 2  uscătoare electrice pentru haine în valoare de 16.000 lei, 1 mașină 

spălat rufe 16.898 lei . 

S-a realizat igienizarea filtrelor de la aparatele de aer condiționat, dat și degresarea hotei din 

bucătărie. 

Pe perioada vacanței de vară au fost realizate următoarele lucrări de reparații în valoare de 179.885 

lei:  

- hidroizolație; 

- igienizarea bucătăriei, a holului aferent; 

- modernizarea a 2 grupuri sanitare pentru grupe; 

- realizarea trotuarului la calea de acces nr. 2 

 

PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

În anul şcolar 2020-2021 procesul de învăţământ s-a desfăşurat sub o atentă monitorizare din partea 

conducerii unităţii prin următoarele acţiuni: asistenţe, interasistențe, sondaje, inspecţii tematice, rapoarte de 

activitate, înregistrarea performanţelor obţinute atât de către cadrele didactice cât şi de către copii. 

Datele investigaţiei arată că, în general educatoarele sunt informate în legătură cu noile schimbări 

care au avut loc în didactica educaţiei preşcolare, noile abordări curriculare, fiind orientate pe obiective şi 

finalităţi educaţionale. 

 

ASPECTE SPECIFICE ALE APLICĂRII CURRICULUMULUI PREŞCOLAR 

 

În anul şcolar 2020-2021 s-au efectuat un număr de 100 de asistenţe efective la grupă (didactice şi 

extracurriculare) şi 156 de asistenţe de verificare a documentelor şcolare, a mediului educaţional, a relaţiilor 

cu părinţii, cu comunitatea urmărindu-se concret următoarele aspecte: 

- Managementul activității didactice (în special la cadrele didactice debutante) în sala de grupă sau online 

- Completarea corectă și la zi a documentelor școlare 

- Organizarea şi desfăşurarea activităţii de predare – învăţare - evaluare (calitatea managementului grupei, 

utilizarea strategiilor de învățare centrată pe copil, urmărirea indicatorilor comportamentali care au un grad 

redus de implementare)- în sala de grupă sau online 

- Gradul de integrare a domeniilor experiențiale, a conținuturilor 

- Utilizarea instrumentelor si a strategiilor eficiente de evaluare a activitatii cu preșcolarii (evidențierea 

progresului) în sala de grupă sau online 

Asistenţele efectuate au fost monitorizate de ISJ Cluj, fiind transmise on-line pe linkul:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-VLxmILDLrEFR_gybNpd_RbsEFiQyLjSWVbbDPalhTroWg/viewform 

 

 

 

SEM. 

Cine a 

realizat 

asistența 

Tipul activităţii asistate Disciplina Luna în 

care au 

fost 

realizate 

asistenţele 

Motivele 

asistării la ore 

Activitate 

didactică 

la clasă 

Activitate 

extracurriculară 
ÎD DŞ DLC DEC DOS DPM Extrac. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-VLxmILDLrEFR_gybNpd_RbsEFiQyLjSWVbbDPalhTroWg/viewform
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I+II Director 85 15 

- 26 28 12 12 7 15 

Nov-iunie 

 

 

 

-Monitorizarea 

desfăşurării în 

condiţii de 

calitate a 

activităţii 

didactice la 

clasă 

-Monitorizarea 

desfăşurării 

activităţilor 

extracurriculare 

la grupă 

-Verificarea 

modului de 

implementare a 

recomandărilor 

făcute în urma 

asistenței 

anterioare la 

grupă 

- Inspecție 

specială pentru 

obținerea 

gradului 

didactic II, I, 

debutanți 

        

        

Total asistențe  100 

 

CALIFICATIVE ACORDATE: 

An școlar FOARTE BINE BINE SATISFĂCĂTOR 

2020-2021 51 7 2 

 

 

 

Având în vedere situația epidemiologică existentă, concluziile asupra asistenţelor efectuate sunt 

următoarele nu pot fi  raportate la cele din  anul şcolar 2019-2020, nefiind relevante comparațiile. 

 

Concluzii an şcolar 2020-2021 

 Completarea corectă şi la zi a documentelor şcolare (100% dintre educatoare); 

  Organizarea şi desfăşurarea eficientă a activităţii de predare – învăţare - evaluare (calitatea 

managementului grupei în sala de grupă sau online) (88% dintre educatoare); 

 Există deficienţe la aspectele metodologice ale desfăşurării activităţilor  (8% dintre 

educatoare) 

 Conţinuturile selectate şi sarcinile trasate nu sunt întotdeauna în concordanţă cu potenţialul 

individual al copiilor sau al grupei (8% dintre educatoare) 

 Educatoarele sunt receptive la sugestiile făcute (96% dintre educatoare). 

 

În urma asistenţelor efectuate, a monitorizărilor, am recomandat  următoarele: 

- respectarea unor aspecte metodologice specifice diverselor activităţi (8% dintre educatoare); 

- întocmirea zilnică a proiectelordidactice pentru educatoarele debutante (8% dintre educatoare); 

- selectarea conținuturilor potrivite nivelului de vârstă și grupei (4% dintre educatoare) 

- identificarea strategiilor eficiente în vederea realizării obiectivelor operaţionale (4% dintre 

educatoare); 

- participarea la interasistențe (12 % dintre educatoare); 
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- respectarea reprelor orare specifice activităților de învățare dintr-o zi (8% dintre educatoare); 

- eficientizarea managementului grupei (8% dintre educatoare); 

- utilizarea strategiilor eficiente pentru trezirea și menținerea interesului copiilor pentru activitate 

(8% dintre educatoare). 

 

În vederea eficientizării utilizării strategiilor didactice demersurile cele mai importante au fost: 

 derularea programului de interasistențe ,,Uși deschise”, încărcarea activităților demonstrative pe 

platforma grădiniței în biblioteca virtuală; 

 mentoratul pentru cadrele didactice debutante; 

 implicarea responsabilului CC în programul de asistențe din grădiniță; 

 promovarea exemplelor de bune practici din activitățile sincron în cadrul întâlnirilor metodice la 

nivelul grădiniței (instrumente digitale utile în crearea de conținut specific preșcolarilor). 

 

Analiza permanentă la nivelul unității a activităților realizate cu preșcolarii (în urma asistențelor 

efectuate, a inspecțiilor de specialitate), părerile specialiștilor în domeniul educației, au evidențiat nevoia de 

participare colectivă a cadrelor didactice la un program de formare în grădiniță -program de interasistențe. 

Valorificând resursele digitale existente, cadrele didactice au desfășurat activitățile în sala de grupă, cu 

transmitere online pe platforma digitală a grădiniței, celelalte cadre didactice având acces în timp real la 

acestea. Activitățile desfășurate au implicat toate cadrele didactice din grădiniță (inclusiv directorul și 

profesorul consilier), abordându-se toate categoriile de activități de învățare, conform Curriculumului pentru 

educația timpurie. 

Întrebări de cercetare 

Studiul realizat a pornit de la următoarele întrebări de cercetare: 

- Care e impactul programului de interasistențe asupra cadrelor didactice în ceea ce privește 

competențele de proiectare, organizare și evaluare a activităților de învățare cu preșcolarii? 

- Care e impactul exemplelor de bune practici privind propriile strategii legate de managementul 

activităților de învățare? 

- În ce măsură procesul de reflecție colectivă a contribuit la îmbunătățirea activităților de învățare 

cu preșcolarii? 

Scopul studiului 

Studiul realizat a urmărit influența reflecției colective regăsită în cadrul programului de interasistențe 

asupra activităților de învățare din grădiniță.  

Metode de cercetare 

La studiu au participat 24 de cadre didactice, în semestrul II al anului școlar 2020-2021. Structura 

grupului a fost analizată din mai multe perspective: funcția didactică deținută, gradul didactic deținut și 

vechimea în muncă, după cu reiese din Figurile 1,2 și 3: 
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Metode de cercetare utilizate: analiza documentelor școlare, observația sistematică, ancheta pe bază 

de chestionar. Chestionarul aplicat a vizat 7 itemi, urmărind: oportunitatea desfășurării programului de 

interasistențe, proiectarea, organizarea și evaluarea activităților de învățare, strategii didactice utilizate, 

aspect îmbunătățite, frecvența optima privind derularea unui program de interasistențe. Itemii urmăriți în 

cadrul chestionarului au fost corelați cu întrebările de cercetare: itemii 2, 3, 4 cu prima întrebare, itemul 

6 cu a doua întrebare, iar itemii 1, 6 și 7 cu a treia întrebare de cercetare. 

Constatări 

Referitor  la oportunitatea derulării programului de interasistențe, 62,5% (15) dintre cadrele didactice 

au considerat că a fost foarte oportună, 33,3% (8) în mare măsură, iar 4,2% (1) nu s-au pronunțat, așa 

cum reiese din figura 4. 

 
Analizând răspunsurile primite, constatăm că un singur cadru didactic nu si-a exprimat opinia cu 

privire la oportunitatea programului de interasistențe, aceleși cadru didactic considerând ulterior că și-a 

îmbunătățit aspectele referitoare la proiectarea, organizarea și preluarea strategiilor eficiente de la colegi. 

În ceea ce privește îmbunătățirea proiectării activităților de învățare, 37% (9) cadre didactice au 

răspuns că în foarte mare măsură, 55% (13) în mare măsură, iar 8% (2) în mica măsură, așa cum reiese 

din figura 5: 
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Competențele de proiectare a activităților de învățare au fost îmbunătățite în mare și foarte 

mare măsură de către cadrele didactice cu definitivat și fără definitivat, aflate la debutul carierei (10), 

dar în mare măsură și-au îmbunătățit și cadrele didactice care au gradul II si gradul I (12). Doar 2 

cadre didactice (1 fără grad didactic și 1 cu grad didactic I) au considerat că nu și-au îmbunătățit 

competențele de proiectare.  

A treia întrebare a vizat îmbunătățirea modului de organizare a activităților de învățare. Pentru 54% 

(13) dintre cadrele didactice îmbunătățirea organizării activităților de învățare a fost în mare măsură 

realizată, pentru 42% *10) în mare măsură, iar 4% (1) nu s-au pronuntat. 

 
9 cadre didactice cu definitivat, 2 fara definitivat și-au imbunatatit competențele de organizare a 

activităților de învătare cu preșcolarii în foarte mare măsură, 12 cadre didactice cu gradul II si I in 

mare si foarte mare măsura, 1 singur cadru didactic cu gradul II nu s-a pronuntat. 

În ceea ce privește îmbunătățirea evaluării  activităților de învățare cu preșcolarii, 54% (13) dintre 

cadre au răspuns că în foarte mare măsură, 38% (9) în mare măsură, 4% (1) în mica măsură, iar 4% 

(1) nu s-au pronuntat, conform figurii 7: 
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Competențele de evaluare a activităților de învățare cu preșcolarii au fost îmbunătătite într-o mare și 

foarte mare măsura de către cadrele didactice fara definitivat si cu definitivat (11), dar si de cadrele 

didactice cu gradul 1 si 2. 1 singur cadru didactic cu grad I și-a imbunanatit competențele de evaluare 

a activiităților de invatare cu prescolarii in mica masura, iar unul nu s-a pronuntat. 

Următoarea întrebare a vizat preluarea strategiilor de eficientizare a managementului activităților 

didactice la grupă, 50% (12) dintre respondenți au răspuns că în foarte mare măsură, 46% (11) în 

mare măsură, iar 4% (1) în mica măsură, conform figurii 8: 

 
Preluarea strategiilor eficiente a fost realizată în mare și foarte mare măsură de cadrele didatice fara 

definitivat si cu definitivat, dar si de cele cu gradul didactic I si II. Un singur cadru didactic cu gradul 

1 si o vechime de peste 30 de ani a preluat intr-o mica masura strategii de la colegi. 

În ceea ce privește aspectele concrete îmbunătățite la clasă, în urma, parcurgerii programului de 

interasistențe,  am identificat următoarele 
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Se constată că cadrele didactice care au definitivat precizează cele mai multe aspect îmbunătățite 

(proiectarea și organizarea activităților de învățare, managementul grupei de copii, 

relația/comunicarea cu preșcolarii, aspecte metodice, etapele activităților, conținuturi diversificate), 

iar dintre cele care nu au definitivat una și-a îmbunătățit modul de organizare a spațiului grupei, 

cealaltă nu a identificat niciun aspect îmbunătățit. În ceea ce priveste cadrele didactice cu vechime 

mai mare in invatamant, cele care au gradul didactic 1 au identificat mai multe aspect îmbunătățite 

(etapele activitatii, organizarea prescolarilor, exprimarea, proiectarea, managementul timpului), spre 

deosebire de cele care au gradul didactic 2 (organizarea spațiului grupei, exprimarea, utilizarea 

instrumentelor digitale). Un singur cadru didactic cu grad didactic 1 nu a identificat vreun aspect 

imbunatatit. 

În opinia cadrelor didactice participante la programul de interasistențe, frecvența optima a derulării 

acestuia este următoarea: annual -54% (13), semestrial- 42% (10), din 2 in 2 ani-4% (1), conform 

figurii 10: 

 
Concluzii 

Analizând rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului, referindu-ne la prima întrebare de 

cercetare, concluzionăm că impactul programului de interasistențe a fost unul pozitiv: 92% dintre cadrele 

didactice participante la programul de interasistențe și-au îmbunătățit competențele de proiectare, 96% 

dintre cadrele didactice pe cele de organizare, iar 92% dintre cadrele didactice pe cele de evaluare a 

activităților de învățare. Printre cadrele didactice care au identificat imbunătățirea într-o mică măsură a 

competențelor de proiectare, organizare și evaluare a activităților didactice sau nu au putut sa se 

pronunte, se regăsesc atât persoane debutante, cât și persoane cu multă vechime în învățământ. O cauză 

acestor rezultate poate fi o slabă capacitate de reflecție a cadrelor didactice. 
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A doua întrebare de cercetare viza impactul participării la împărtășirea exemplelor de bune practici, 

constatând că 96% dintre cadrele didactice au preluat strategii de eficientizare a managementului 

activităților didactice de la grupă. Faptul că un singur cadru didactic a afirmat că a preluat în mică 

măsură strategii eficiente de la colegi, poate fi interpretat ca o reticență la schimbarea strategiilor 

didactice, la implementarea unora moderne, adecvate nevoilor copiilor sau, din nou, ca o slabă capacitate 

de reflecție. 

Cea de-a treia întrebare de cercetare evidențiază faptul că participarea la programul de interasistențe a 

fost, în cele din urmă, un proces de reflecție colectivă ce, prin multitudinea de aspecte îmbunătățite în 

activitățile de învățare cu preșcolarii (în cazul a 92% dintre cadrele didactice), a impactat într-o măsură 

pozitivă cadrele didactice. Din nou, 8% dintre cadrele didactice nu au identificat vreun aspect 

îmbunătățit. Totodată, impactul programului de interasistențe reiese și din răspunsurile itemilor 1 și 7: 

96% consideră oportună derularea acestuia, dar și reluarea anuală, în timp ce 4% nu se pronunță asupra 

oportunității acestuia. O posibilă motivație a cadrului didactic care nu s-a pronunțat asupra oportunității 

programului de interasistențe ar putea fi nevoia de analiză mai îndelungată a impactului, o monitorizare 

efectivă la grupă a efectelor, nu doar pe baza afirmațiilor din chestionar.  

Datele participanților la programul de interasistențe ne arată că eficiența este susținută și din următoarele 

perspective: 75% dintre cadrele didactice au studii superioare, peste 50% dintre cadrele didactice au 

gradele didactice II și I și peste 10 ani vechime (expertiză în domeniu), participarea tuturor nivelurilor de 

management în program (nivelul conducerii, nivelul comisiei pentru curriculum, nivelul grupei), a 

profesorului consilier. 

Pornind de la aspectele teoretice prezentate la începutul lucrării, putem afirma că programul de 

interasistențe oferă oportunitatea de colaborare, de manifestare a unei atitudini active și interactive, de 

reflecție personală și colectivă, de acțiune colectivă, participare colectivă la un schimb real de bune 

practici ce va conduce la soluții pentru optimizarea managementului activităților de învățare. 
 

De asemenea, la începutul anului școlar, fiecărui cadru didactic debutant i-a fost desemnat un mentor 

la nivel de unitate, mentor care a avut sarcina de a verifica săptămânal modul de întocmire a proiectelor 

didactice zilnice și de a oferi consiliere acestor educatoare. Din partea ISJ Cluj fiecărei educatoare debutante 

i s-a repartizat un mentor care a susținut activități de consiliere cu acestea. 

 

 

EVALUAREA 

 

Noul Curriculum pentru educație timpurie a impus regândirea unitară pe grădiniță a modului de 

evaluare inițială.  Comisia pentru curriculum a avut în vedere indicatorii comportamentali din Fișa de 

apreciere a progresului copilului la intrarea în clasa pregătitoare și a conceput un instrument numit 

,,Centralizatorul compratativ privind rezultatele evaluării inițiale și finale”, util tuturor grupelor. Acesta a 

permis identificarea comportamentelor cel mai slab prezente în cadrul grupei, atât în ansamblul acesteia, cât 

și individual. Educatoarele au stabilit direcțiile de dezvoltare ulterioare prin întocmirea unor planificări 

specifice grupelor, în funcție de interesul și nevoile copiilor.   

S-au aplicat probe de evaluare, în diferite momente ale procesului didactic, în funcţie de obiectivele 

evaluării. S-au utilizat instrumente alternative de evaluare, adecvate atât conţinuturilor, cât şi 

comportamentelor vizate. 

Majoritatea testelor individuale de verificare de cunoştinţe au luat forma unor fişe cu sarcini. 

Dintre metodele alternativele de evaluare amintim: observaţia sistematică, lucrările practice, 

portofoliul copiilor, analiza produselor activităţii, aprecieri verbale, serbările, discuţiile cu copii, afişarea 

rezultatelor activităţilor, grafice. 

Evaluarea cunoştinţelor, deprinderilor s-a făcut  la începutul semestrului I (evaluarea iniţială), dar şi 

pe parcursul semestrului (evaluarea continuă), întocmindu-se la finalul anului școlar un raport narativ asupra 

activităţii derulate pe toate domeniile de dezvoltare.  

Evaluările realizate permit proiectarea activităţilor în funcţie de nivelul atins de copii, favorizând 

individualizarea proiectării, centrarea pe copil fiind un atu al calităţii educaţiei. În continuare, prezentăm 

graficul cu evoluția comportamentelor atinse (CA) la nivel de grădiniță, urmărind indicatoriii 

comportamentali din fișa de progres: 
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Indicatori 

comportamentali 

Număr preșcolari 

evaluați cu CA 

Punctaje 

CA  

Punctaje 

CA  

Procente CA raportat la nr. de 

preșcolari/grădiniță 

Progres 

inregistrat 

EI EF EI EF EI EF 

D1.1 212 275 1060 1375 65% 86% 21% 

D1.2 244 295 1220 1475 75% 92% 17% 

D1.3 198 255 990 1275 61% 79% 18% 

D1.4 135 220 675 1100 41% 68% 27% 

D1.5 199 263 995 1315 61% 82% 21% 

D2.1 163 230 815 1150 50% 72% 22% 

D2.2 139 225 695 1125 43% 70% 27% 

D2.3 147 244 735 1220 45% 76% 31% 

D2.4 174 248 870 1240 53% 77% 22% 

D2.5 36 90 180 450 11% 28% 17% 

D2.6 62 156 310 780 19% 48% 29% 

D3.1 225 284 1125 1420 69% 88% 19% 

D3.2 175 275 875 1375 54% 86% 32% 

D3.3 173 263 865 1315 53% 82% 29% 

D3.4 246 294 1230 1470 76% 91% 15% 

D3.5 134 205 670 1025 41% 64% 23% 

D4.1 169 263 845 1315 52% 82% 30% 

D4.2 136 165 680 825 42% 51% 9% 

D4.3 195 247 975 1235 60% 77% 17% 

D4.4 138 212 690 1060 42% 66% 24% 

D4.5 94 190 470 950 29% 59% 30% 

D4.6 214 265 1070 1325 66% 82% 16% 

D5.1 189 237 945 1185 58% 74% 16% 

D5.2 111 180 555 900 34% 56% 22% 

D5.3 51 135 255 675 16% 42% 26% 

D5.4 125 203 625 1015 38% 63% 25% 

D5.5 77 146 385 730 24% 45% 21% 

D5.6 71 123 355 615 22% 38% 16% 

 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 

Educaţia nonformală are un rol deosebit în formarea unei personalităţi independente, sociabile, 

capabilă să facă facă provocărilor societăţii şi să se integreze cu succes în ea. Astfel, la nivelul unităţii s-au 

derulat o serie de activităţi extracurriculare, deși, restricțiile existente au împiedicat realizarea planului 

propus la începutul anului școlar. Având în vedere situația existentă, nu este relevantă compararea 

activităților realizate cu anii anteriori. 

 

Activităţi extracurriculare  2020-2021 

- Vizite, drumeţii: 2 

 

- Concursuri (7): ,,Supererou la Neghiniță” , ,,Micii olimpici”, ,,Mărțișoare zâmbitoare”, ,,Școala în 

natură”, ,,Exploratori în lumea emoțiilor”, ,,Carnavalul primăverii” , ,,1 Decembrie, Ziua Națională a 

României” (67% dintre educatoare); 

 

 

- Parteneriate, colaborări (30): cu familia, cu şcoala, cu poliţia,  cu logopedul şcolar, cu psihologul şcolar, 
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Activităţi extracurriculare  2020-2021 

cu biblioteca județeană ,,Octavian Goga”, cu cabinetul medical şcolar, cu partenerii eTwinning din Spania 

și Olanda (100% dintre educatoare); 

 

 

- Spectacole pentru copii (1): ,,Mister Nicu”  (100% dintre educatoare); 

 

- Serbări (30):  ,,Uite, vine Moș Crăciun!”, ,,Mamei-o floare în dar”, ,,Bun rămas, grădiniță!” (100% dintre 

educatoare); 

 

- Alte activităţi (1): ,,Steluțele au talent” (8% dintre educatoare) 

TOTAL: 71 

 

Grupele din grădiniţă au fost înscrise în proiecte județene, cum ar fi: ,,Da, poți!” (3 grupe, 6 

educatoare și profesorul consilier, 98 preșcolari, premiul I); ,,Culori pentru pace” (1 grupă, 2 educatoare, 6 

preșcolari, ); ,,Ecogrădinița” (7 grupe, 14 educatoare, 105 preșcolari, premiul I). 

Grupele implicate în proiectul eTwinning ,,Superheroes to the rescue” au obținut Certificate de calitate, 

preșcolatrul Giurcă Teodora, din grupa mare ,,Steluțe”, îndrumător Coroian Ioana a obținut diploma de 

excelență în cadru  proiectului  ,,10 pentru Cluj”, categoria ,,Prichindeii cetății”, iar preșcolarul Nicora 

Natalia, din grupa mare ,,Raze de soare”, îndrumată de doamna educatoare Moisa Gabriela Maria, a obținut 

premiul II la concursul ,,SuperErou la Neghiniță”. 

 

 
 

Având în vedere situația existentă și imposibilitatea derulării activităților extracurriculare nu s-a 

derulat nici săptămâna ,,Școala altfel” așa cum era stabilită.  

  

CURRICULUM ȘI  FORMARE CONTINUĂ 

În anul școlar 2020/2021, majoritatea educatoarelor identifică necesarul  propriu de formare în 

funcţie de dinamica informaţiei în domeniu atât individual cât şi cu sprijin. Se interesează tot mai mult de 

perfecţionarea profesională, în vederea acumulării a creditelor necesare pentru portofoliul personal. 

Majoritatea colegelor şi-au planificat activitatea metodică ţinând cont de nevoile proprii identificate 

şi de activităţile metodice şi de perfecţionare continuă la nivel naţional, judeţean, sau la nivel de unitate. 

Astfel, o parte dintre colege îşi continuă studiile la diferite universităţi din Cluj-Napoca (Petean Ancuța, 
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Lorinț Roxana, Pop Ana, Moisa Gabriela, Șuteu Ramona) – 21% dintre cadrele didactice, iar directorul 

unității, Truța Luciana, este Student doctorand, anul II, Școala Doctorală ,,Educație, reflecție, dezvoltare”, 

UBB Cluj-Napoca. 

 

Cadrele didactice au răspuns cu promptitudine la activitatea metodică în semestrul I și II al anului 

școlar 2020 -  2021, fiind prezente în proporție de 100% la fiecare întâlnire (s-au desfășurat online) și 

implicându-se cu seriozitate în realizarea temelor propuse. 

 

Majoritatea cadrelor didactice au participat la cursuri și webinarii, în vederea formării și dezvoltării 

profesionale – 88%. 

 

Doamna director, Truța Luciana, a participat la: 

1. Conferința Națională a Școlilor Doctorale a Universităților din Consorțiu-domeniul Științe ale 

Educației- București, 11 dec. 2020 

2. Conferința Națională: ,,Democrație și drepturile omului: provocări pentru educație”, Iași, 15.05.2021, 

Conferința ERD- organizată de UBB Cluj-Napoca, 25-26 iunie 2021,  

Având lucrare publicată în cadrul Conferinței ERD 2020 (aprilie 2021) și articol publicat în Educație 21 

Journal, aprilie 2021.  

De asemenea, a participat la cursuri și webinarii:  

1.Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate - 100 ore, 25 credite (13.11..2020-23.01.2021) 

2.Webinar ,,Educația digitală și provocările secolului XXI- Cum gestionăm învățarea în mediul virtual?” - 

27-28.11.2020, DPPD, Univ. Oradea (2 ore) 

3. Webinar Training III- proiect ,,Eroii internetului-Siguranță online pentru elevi” - 28.11.2020 (1 oră) 

4.School Education Gateway Webinar ,,Creative project-based learning”- 09.11.2020 (1 oră) 

5.9th Online Pan- European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 17.12.2020 (1 

oră și 30 minute) 

6.10th Online Pan- European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 28.01.2021 (1 

oră și 30 minute) 

7.13th Pan- European Conference on Digital Education, 22.04.2021 (1 oră și 30 minute) 

 

Coroian Ioana a participat la : 

     1.  Conferință internațională 13th pan-european conference on digital education 

     2. Simpozion national „Valorile naționale și provocările noii generații”, 

Având lucrare la Smart education, nr. 16/2020 ISSN-L 2501-1170. 

De asemenea, a participat la cursuri și webinarii: 

     1. Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)- 60 ore 

     2. Educatia prin Cunoasterea Functionarii Creierului!- 60 ore 

     3.Aplicații și solutii in ADHD si Opozitionism provocator- 60 ore 

     4. wEbDU ABC .... Padlet și Prezi- 40 ore 

     5. Educație timpurie incluzivă și de calitate- 100 ore 

     6. Descoperă 4 platforme de editare video- 8 ore 

     7. Webinar Cum Integrezi Improvizația în Activitatea Didactică- 3 ore 

     8. Webinar  3  Idei de Activități pentru Ziua Copilului- 3 ore 

     9.Webinar Cum transformi o idee într-un spectacol de teatru -2 ore 

    10. Webinar Arta Povestirii, Scena și Culisele ei?- 2 ore 

    11. Conferinta Superteach 27 feb.- 8 ore 

   12. Utilizarea platformei de design grafic în educație- 5 ore 

 

Mercean Oana a participat la: 

1. Conferința internațională ” Cum se adaptează învățarea și copilăria în pandemie?” 

De asemenea, a participat la cursuri și webinarii: 

     1. Aplicații și solutii in ADHD si Opozitionism provocator- 60 ore 

     2. wEbDU ABC .... Padlet și Prezi- 40 ore 

     3.Conferinta Superteach 27 feb.- 8 ore 

     4.Webinar Merito - eTwinning & Erasmus+ - 2 ore 
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     5.Modelarea comportamentului la copii - 2 ore 

     6.Afecțiunile neurologice din copilărie până la vârsta școlară - 2 ore 

     7. Webinar ARTICO „Platforme de învățare la distanță. Google Classroom și ZOOM” 

     8.SuperTeach webinar - Daniel David - “Redefinirea rolului profesorului în era digitală” 

 

Cîmpean Andreea a participat la: 

1. Webinar- ,,Cărticica Curcubeu” (2 ore) 

2. Expert in egalitate de sanse (10 ore) 

 

Sălăjan Amalia a participat la: 

1. Curs design educațional 

Petean Ancuța a participat la: 

1. Webinar,, Utilizarea platformelor educationale”(3ore) 

2. Webinar ,,Cum gestionăm emotiile?”(2ore) 

 

Maniu Florina a participat la: 

     1. Trei strategii de bază în stimularea limbajului 

     2. Formarea și dezvoltarea preachizițiilor prin joc și mișcare 

     3. Educație digitală și provocările secolului XXI 

 

 

Szabó Décsei Erika a participat la: 

1. Curs GDPR in unitatile de invatamant preuniversitar- organizat de VIVID EDUCATION – 30 ore 

2. Pregatirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) - 30 ore 

 

Lorinț Roxana a participat la: 

1. Curs „Utilizarea platformei de design grafic în educație- 5 ore 

2. Curs - „Expert în egalitate de șanse ”-10 ore  

 

Racz Ildiko-Mari a participat la: 

1. Seminar online internațional „Pedagogia di comunione e Global Compact on Education”.„Pace e 

intercultura, tra dirittie e educazione” 

 

Chețan Adriana a participat la: 

1. ,,Excelenta in cariera de dascal’’ 

2. ,,Obiceiurile educatorilor de succes’’ 

3. ,,Leadership in educatie’’ 

4. ,,Cum devenim mentori pentru elevii nostri’’ 

5. ,,Educatia viitorului’’ in ADHD si Opozitionism provocator’’ 

 

Boca Ana a participat la: 

1. ,,All about parenting’’ 

2. ,,Cele 3nevoi psihologice de baza’’ 

3. Program,,Cercul sigurantei’’ 

4. ,,Teoria autodeterminarii’’ 

5. ,,Stima de sine la copii’’ 

6. ,,Aplicatii si solutii in ADHD si Opozitionismul provocator’’ 

 

Matean Andra a participat la: 

1. Aplicații și solutii in ADHD si Opozitionism provocator-60 

2. wEbDU ABC .... Padlet și Prezi-40 

3. EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE-100 

4. Cele 3 nevoi psihologice de baza-2 ore 

5. Teoria autodeterminarii-2 ore 
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Rednic Roxana a participat la: 

1. Excelenta in carierea de dascal -3 ore 

2. Secretele Google Meet-3 ore 

3. Descopera patru platforme educationale pentru editarea video-8 ore 

4. Hybrid Learning: A new model for the future of Learning- 1ora 

5. Microsoft Innovative Educator-5 ore 

6. Jocuri didactice la Scoala, in Tabara si in Online- 3 ore 

 

Pintea Roxana a participat la: 

1. Curs: “Utilizarea platformei de design grafic în educație” - 5 or 

2. Curs: “Expert în egalitate de șanse” - 10 ore 

 

Pop Ana a participat la: 

1. Webinar: „2 strategii care rezolvă comportamenetele negative” 

2. Webinar: „Cele 5 răni emoționale ale copilăriei” 

3. Webinar: „Cum să utilizezi inteligența emoțională în procesul educațional” 

 

Borza Simona a participat la: 

1. Webinar - Gradinita- O alternativa in dezvoltarea abilitatilor sociale ale copilului (2ore) 

2. Webinar-Adaptarea copilului la gradinita in functie de temperament (2ore) 

3. Webinar-Utilizarea platformelor educationale (3ore) 

 

Curătură Maria a participat la: 

1. Webinar-CCD- Predarea online - 2 ore 

2. Webinarii online despre educarea copiilor preșcolari (frica, dezvoltarea emoțională, părintele - 

elicopter) psihologi  din echipa "Jucării vorbărețe"  3 ore 

 

Moisa Gabriela a participat la: 

1. Webinar organizat de CCD - Predarea online (decembrie 2020 - 2 ore) 

 

Cristea Mariana a participat la: 

1. Webinar „Cărticica curcubeu”,  

2. „Cartea electronică”,  

3. „Folosește manualele 3D și instrumente interactive pentru a susține lecțiile la distanță” (eveniment 

recomandat de MEC - 26 noiembrie 2020) 

 

Șuteu Ramona a participat la: 

1. ,,All about parenting’’ 

2. ,,STEAMonEdu MOOC’’ - 36 ore 

3. ,,Punguța cu 2 cărți _2021’’  - 2 ore 

 

 

           Înscrierea la gradele didactice s-a făcut în luna octombrie 2020, conform metodologiei formării 

continue: depunere dosar grad II – Sălăjan Amalia, Pop Ana-Maria, inspecție grad II – Boca Ana, Moisa 

Gabriela, susținerea examenului pentru gradul II – Chețan Adriana, depunere dosar grad I – Matean Andra, 

Maniu Florina, Rednic Roxana, susținere inspecție finală grad I – Șuteau Ramona. 

Cadrele didactice care susținut inspecția curentă pentru gradul II au obținut calificativele Foarte Bine.          

           La nivelul unităţii 12% dintre cadrele didactice au participat la diverse simpozioane, 

88% dintre cadrele didactice au participat la Cursuri de formare, Conferinte, Seminarii etc. 

             Analiza situaţiei formării continue la nivelul unităţii, în conformitate cu OMECTS nr. 5.561 din 7 

octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului dinînvăţământul 

preuniversitar şi cu OMECTS nr. 5.562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, a stabilit pentru 

fiecare cadru didactic perioada de obţinere a celor 90 de credite profesionale transferabile, în funcţie de anul 

obţinerii gradului didactic definitiv, după cum urmează: 
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Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Funcţia 
Statutul în 

unitate 

Anul 

obţinerii 

gradului 

didatic 

definitiv 

Anul 

obţinerii 

gradului 

didatic 

II 

Anul 

obţinerii 

gradului 

didatic I 

Ultima 

perioadă de 

acumulare a 

celor 90 de 

credite 

transferabile 

Credite 

acumulate 

în ultima 

perioadă de 

acumulare a 

90 de 

credite 

transferabile 

Obs. 

1. Truţa Luciana Director Titular 1997 2001 2006 2017-2022 30 
Înscrisă la 

doctorat 

2. 
Moisa 

Gabriela 
educatoare Titular  2019 - - 2019-2024 0 

Înscrisă la 

PIPP 

3. 
Codorean 

Oana 

Prof. înv. 

preşc 

Suplinitor 

calificat 
2020 - - - 0  

4. 
Cristea 

Mariana 
Educatoare Titular 1982 1987 1992 2017-2022  0  

5. 
Szabo Decsei 

Erika 

Prof. înv. 

preşc. 
Titular 1997 2002 2005 2017-2022  0  

6. 
Lazar 

Elisabeta 

Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2003 2009 2014 2018-2023  0  

7. 
Maniu Florina 

Alexandra 

Prof. înv. 

preşc 

Titular 

detașat 
2008 2012 

2020-

2024 
2018-2023 0 

Înscrisă la 

gradul I 

8. 
Curătură 

Maria Diana 

Prof. înv. 

preşc 

Suplinitor 

calificat 
- - - - 0 

Înscrisă la 

definitivat 

9. 
Dămian 

Alexandra 
Educatoare 

Suplinitor 

calificat 
- - - - 0 

Înscrisă la 

Facultatea 

de 

Psihologie 

și Științe 

ale 

Educației, 

nivel 

licență 

10. 
Petean 

Ancuța 
Educatoare Titular 2005 2009 2019 2020-2025 90 

Inscrisă la 

PIPP 

11. 
Racz Ildiko 

Maria 

Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2003 2007 2014 2017-2022 0  

12. 
Cîmpean 

Andreea 

Prof. înv. 

preşc. 

Suplinitor 

calificat 
2018 - - 2018-2023 0 

Înscrisă la 

gradul II 

13. 
Cărăian 

Persida Ana 

Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2009 2016 - 2014- 2019 90 

Înscrisă la 

UBB Cluj-

master 

14. 
Mercean 

Oana Cristina 

Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2010 2016 2020 2015-2020 90  

15. 

Suteu 

Ramona 

Ioana 

Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2001 2015 2021 2016-2021 90 

Înscrisă la 

gradul I 
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Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Funcţia 
Statutul în 

unitate 

Anul 

obţinerii 

gradului 

didatic 

definitiv 

Anul 

obţinerii 

gradului 

didatic 

II 

Anul 

obţinerii 

gradului 

didatic I 

Ultima 

perioadă de 

acumulare a 

celor 90 de 

credite 

transferabile 

Credite 

acumulate 

în ultima 

perioadă de 

acumulare a 

90 de 

credite 

transferabile 

Obs. 

16. 
Chețan 

Adriana 
Educatoare Titular  2017 - - 2017-2022 0 

Înscrisă la 

gradul II 

17. Boca Ana 
Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2017 - - 2017-2022 0 

Înscrisă la 

gradul II 

18. 
Matean Andra 

Claudia 

Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2016 2020 - 2016-2021 90 

Înscrisă la 

master 

Și la gradul 

I 

19. Borza Simona Institutor 
Suplinitor 

calificat 
2005 2019 - 2020-2025 90  

20. Coroian Ioana 
Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2002 2007 2011 2017-2022 90  

21. 
Pop Ana-

Maria 
Educatoare 

Suplinitor 

calificat 
2019 

2020-

2023 
- 2019-2024 0 

Înscrisă la 

PIPP și la 

gradul II 

22. 

Sălăjan 

Amalia 

Bianca 

Prof. înv. 

preşc. 

Suplinitor 

calificat 
2018 

2019-

2022  
- 2018-2023 0 

Facultatea 

de 

Sociologie 

și Asistența 

Socială-

Nivel 

masterat 

Și înscrisă 

la gradul II 

23. 
Lorinț 

Roxana 

Prof. înv. 

preşc. 

Suplinitor 

calificat 
2020 - - 2020-2025 0  

24. 
Rednic 

Roxana Maria 

Prof. înv. 

preșc. 
Titular 2008 2017 - 2018-2023 0 

Înscrisă la 

gradul I 

25. 
Pintea 

Roxana 

Prof. înv. 

preşc. 

Suplinitor 

calificat 
2020 - - 2020-2025 90  

26. Goron Reka 
Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2016 - - 2016-2021 0 

1 an* 

CIC 

27. 
Barlea Denisa 

Maria 

Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2011 - - 2016-2021 0 

1 an* 

CIC 

28. Sabău Ștefana 
Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2016 - - 2016-2021 15 

1 an* 

detașată 

29. 
Bagacian 

Diana 

Prof. înv. 

preşc. 
Titular 2000 2004 2017 2015-2020 0 

1 an* 

detașată 

 

        

În ceea ce priveşte formarea personalului nedidactic, în anul şcolar 2020-2021, 100% din personalul 

didactic auxiliar a participat la programul de formare “Noțiuni fundamentale de igienă.” 
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                      Comisia CC a grădiniței cu P.P ,,Micul Prinț Cluj-Napoca” a funcționat de la începutul anului 

școlar și până în prezent având următoarea componență: 

-Truța Luciana- director președinte 

-Matean Andra-coordonator 

-Coroian Ioana-membru 

-Rednic Roxana-membru 

 Componență stabilită la începutul anului conform procedurii de constituire a comisiei (decizia nr. 

83/08.10.2020). 

Aflându-se în relație de coordonare față de directorul unității și față de Consiliul de Administrație al 

unității, CC funcționează după Regulamentul elaborat și adoptat de către acesta din urmă în data de 

16.11.2020. 

Raportul de activitate este prezentat de responsabilul de comisie şi trebuie să reprezinte o temeinică 

şi obiectivă analiză a rezultatelor obţinute în etapa anterioară cu reliefarea realizărilor şi lipsurilor, a 

principalelor metode care au făcut posibile succeselor obţinute şi a cauzelor care au generat lipsurile 

semnalate. Analiza se va referi cu date concrete şi nominalizări în egală măsură, la cadre didactice şi copii, 

la modul în care s-a materializat colaborarea dintre aceştia, precum şi la colaborarea cu toţi ceilalţi factori 

care au concurat la atingerea obiectivelor propuse. 

 

Astfel pentru anul școlar 2020-2021 s-au propus următoarele activități: 

 Îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare-evaluare în cadrul unității; 

 Desfășurarea  unor  programe opționale care să răspundă nevoilor copiilor și opțiunii părinților; 

 Elaborarea proiectelor de program opțional pentru anul școlar 2020-2021 și avizarea acestora în 

cadrul Comisiei pentru Curriculum; 

 Desfășurarea unor activități de calitate, utilizând metode și tehnici, adaptând strategiile și 

conținuturile specifice fiecărei categorii de activități la particularitățile de vârstă ale copiilor în 

activitățile sincron și asincron; 

 Desfășurarea unor proiecte tematice care să stimuleze interesul copiilor pentru cunoaștere, acțiune, 

colaborare; 

 Promovarea și încurajarea  activității în echipă, atât în rândul educatoarelor, cât și la nivelul 

preșcolarilor, cu scopul formării unei culturi organizaționale care să stimuleze comunicarea deschisă. 

 Promovarea imaginii grădiniței prin participare și inovare. 

Pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei pentru curriculum, membrii CC s-au 

întrunit și au realizat Planul managerial al comisiei au stabilit atribuțiilor membrilor. 

Membrii CC de la Grădinița cu P.P ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca, în baza respectării prevederilor 

Regulamentului de funcționare, s-au întrunit lunar, aproape tot timpul cu o prezență de 80%. 

Una dintre principalele preocupări ale CC, a fost realizarea activităților din Planul managerial conform 

planificării stabilite, respectarea termenelor de realizare a acestora. 

Astfel, îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare-evaluare în cadrul unității a avut ca și 

activitate în septembrie 2020, studierea cu responsabilitate a instrumenentelor trimise de Minister, a noului 

curriculumului și în condica de evidență a activității didactice în educația timpurie, cu un procent de 100%. 

O altă preocupare permanentă a CC, a căreia i se acordă o deosebită importanță a fost desfășurarea  unor  

programe opționale care să răspundă nevoilor copiilor și opțiunii părinților, s-a desfășurat săptămânal cu 

câte o activitate pe lună, realizâdu-se cu un procent de 100%.  

Totodată, în  anul școlar 2020-2021 s-au desfășurat următoarele activități: 
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-s-au aplicat  chestionare părinților, pentru fiecare grupă în parte și au avut loc dezbateri în cadrul acestei 

comisii pe unitate, realizându-se în procent de 70%. 

- s-au realizat în permanență  asistențe asincron realizate de d-na director, Truța Luciana, realizându-se într-

un procent de 100%  

-s-a derulat proiectul de interasistențe ,,Uși deschise”, în cadrul acestuia s-au derulat activități de către toate 

cadrele didactice; 

-s-a desfășurat în permanență proiecte tematice și didactice care să stimuleze interesul copiilor pentru 

cunoaștere, acțiune, colaborare, prin prezentarea suportului scris al activităților la grupă în cadrul Comisiei 

pentru Curriculum (min.1/sem), prezentarea suportului scris al proiectelor tematice și didactice  derulate, în 

cadrul Comisiei pentru Curriculum (min.1/sem), realizându-se în procent de 100%. 

- s-a elaborat proiecte de parteneriat, în procent de 100%  

                     
400

600

800
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1200

1400

1600

1800

Statistica nr. ore de formare la nivelul unității

Statistica nr. ore de formare la 
nivelul unității

 

 

                        

 

ETICA LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

În conformitate cu OMECTS nr. 5550/6.10.2011 s-a constituit Comisia de etică prin decizia 

directorului unității nr. 87/08.10.2020. Comisia de etică a analizat conduita și normele necesare a fi 

implementate la nivel de unitate și astfel s-au întreprins următoarele activități: 

            -    Revizuirea Codului de etică al unității 
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- Revizuirea Regulamentului de funcționare al Comisiei de etică 

- Monitorizarea respectării Codului de etică al unității 

Nu au fost semnalate încălcări ale Codului de etică la nivelul unității. 

 

 

PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI 

DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

 Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea interculturalităţii a fost constituită la nivelul unității prin Decizia nr. 80/08.10.2020. La 

începutul anului şcolar s-au realizat Regulamentul de funcţionare şi Planul operaţional al Comisiei pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, Planul operaţional al Comisiei pentru prevenirea şi 

eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, 

având ca obiective pentru acest an scolar: 

 

OBIECTIVE GENERALE 

I. Prevenirea si combaterea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii asupra copiilor si a personalului 

incadrat in unitatile de invatamant; 

II. Consilierea psihopedagogica a copiilor, parintilor, cadrelor didactice si a personalului nedidactic si 

auxiliar privind reducerea acestor fenomene: violenta, coruptia si discriminarea; 

III. Cresterea gradului de educatie impotriva violentei, anticoruptiei si discriminarii  la nivelul gradinitei.    

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

I.1. Constientizarea existentei problemelor de violenta, corupție si  discriminare in mediul scolar si 

necesitatea derularii unor programe de prevenire si combatere a acestora; 

I.2. Crearea unui sistem de informare si comunicare eficienta intre grădiniță si comunitate in vederea 

reducerii violentei, coruptiei si discriminarii de orice fel; 

I.3. Atragerea si implicarea reprezentantilor comunitatii in actiuni de prevenire si combatere a celor trei 

factori; 

II.1. Asigurarea prevenirii si diminuarii factorilor care determina comportamente de risc in randul 

preșcolarilor, a cadrelor; 

II.2. Formarea cadrelor didactice si a parintilor in domeniul managementului conflictelor; 

II.3. Oferirea de servicii de asistenta psihopedagogica in cazuri complexe de indisciplina, comportament 

agresiv, coruptie, discriminare; 

III.1. Cresterea gradului de educatie impotriva violentei, coruptiei si discriminarii la nivelul beneficiarilor 

educatiei; 

III.2. Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenelor de violenta, coruptie 

si discriminare. 

 

Obiectivele propuse s-au materializat prin activităţi  popularizate la nivelul unităţii, realizarea lor 

fiind monitorizată de membrii comisiei. Procedurile specifice au fost respectate. Nu s-a înregistrat niciun 

incident la nivelul unităţii. S-au prelucrat în cadrul şedinţelor cu părinţii prevederile Legii  257 din 

26.09.2013 pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004, privind protecţia si promovarea drepturilor 

copiilor; s-au derulat activităţi didactice care să evidenţieze aspectele pozitive ale unei relaţii de prietenie, în 

cadrul activităţilor de educaţie civică, precum și a celor susținute de profesorul conslier al unității, în 

colaborare cu d-le educatoare; preşcolarii au fost implicaţi în diverse concursuri specifice și proiecte 

educaționale; activităţile din grădiniţă au fost popularizate pe site-ul grădiniţei 

www.gradinitamiculprintcluj.ro.  

Conducerea unității s-a implicat în diversele cazuri de comportamente indezirabile identificate în 

anumite grupe de preșcolari prin audiențe cu părinții, discuții individuale cu aceștia,  prin  participarea, 

alături de consilierul școlar, la ședințele cu părinții. În urma acestor întâlniri, s-au constatat unele progrese în 

ceea ce privește comportamentele care au făcut obiectul întâlnirilor (asumarea și aplicarea acasă de către 

părinți a regulilor grupei, asumarea de către copii a consecințelor faptelor nepotrivite; participarea părinților 

și a copiilor la ședințe de consiliere în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică, participarea 

părinților în calitate de observatori la activitățile din grădiniță). Există, din păcate, și cazuri în care 

http://www.gradinitamiculprintcluj.ro/
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comportamentele copiilor nu au înregistrat nicio schimbare în bine, agresivitatea, hiperactivitatea fiind 

elemente perturbatoare ale activităților cu preșcolarii. 

Se mai pot aminti și alte câteva aspecte relevante care susțin preocuparea instituției pentru asigurarea 

unui climat de siguranță în unitate: 

- Monitorizarea accesului persoanelor străine in unitate; 

- Identificarea personalului din unitate pe baza ecusonului personal; 

- Completarea zilnică a Registrului serviciului pe unitate de către personalul de serviciu; 

- Consemnarea săptămânală în Centralizator privind activităţile de consiliere săptămânală a părinţilor de 

către educatoarele grupelor; 

- Îmbunătăţirea relaţiilor: părinte-copil, copil-copil, educatoare-copil; 

- Diminuarea numărului de conflicte interpersonale; 

- Implicarea părinților în proiectele educaționale desfășurate  în unitate. 

   

          În urma activității de consiliere derulată de profesorul consilier al unității (Husău Dana) se 

concluzionează următoarele: 

 

CONSILIERE INDIVIDUALĂ  

 

Număr de beneficiari pe categorii 
CATEGORIE 

PERSOANE 

CONSILIATE 

INDIVIDUAL 

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL 

ELEVI 33        
CADRE 

DIDACTICE 
20        

PĂRINŢI 33        

 

Beneficiari pe problematici: 

Activităţi desfăşurate conform Registrului de 

activităţi de la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în 

cabinet/online) 

PĂRINŢI 

în 

cabinet/online) 

CADRE 

DIDACTICE 

în 

cabinet/online) 

Nr. elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 

individual 

Auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală     
Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare  
28 

 

28 

 

15 

 
Prevenirea şi intervenţia în situaţii de violenţă (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a 

violenței domestice etc.) 5 5 5 
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității (se include prevenirea 

eșecului școlar, a absenteismului/ abandonului  

școlar) 

 

 

 

 

 

 
Orientarea carierei     
Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, a 

traficului de ființe)    
Ale problematici    
***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 
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Problematica cea mai frecventă (de la 1 – problematica cu cea mai mică frecvenţă la 7 - problematica cu 

cea mai mare frecvenţă) 
Auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  6 
Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 

abilităţilor emoţionale şi de comunicare  
7 

Prevenirea şi intervenţia în situaţii de violenţă (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, 

a violenței domestice etc.) 

2 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității (se include prevenirea 

eșecului școlar, a absenteismului/ abandonului  

școlar) 

3 

Orientarea carierei  1 
Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se 

include prevenirea consumului de substanțe cu 

risc, a traficului de ființe) 

4 

Ale problematici 1 

 

 

Copii cu CES (cu certificat de orientare 

școlară și profesională) 

Nr. cazuri în 

unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

1 
 

 

Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă 

în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în 

unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

 
 

 

Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în 

unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

 
(se corelează cu cazurile raportate 

la managementul învățării ) 

 
Consilierea față în față și/sau la distanță  

a părinților/tutorilor cu privire la orientarea școlară și 

profesională a preșcolarilor/elevilor cu CES  

 

Consilierea față în față și/sau la distanță  

a cadrelor didactice cu privire la orientarea școlară și 

profesională a preșcolarilor/elevilor cu CES  

 

 

 

Din totalul elevilor / copiilor consiliaţi individual, număr de cazuri: 

Rezolvate 19 

Ameliorate 14 

Nerezolvate  

În curs de consiliere  

Pentru cazurile nerezolvate, menţionaţi cauzele:  

............................................................................................................................................................. 

 

Număr de examinări / evaluări psihologice (individual): …………… 

Număr de examinări / evaluări OŞP (individual) (nu includeţi cele din Paşi în Carieră): …………… 

 

 

 

CONSILIERE DE GRUP 
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Număr de beneficiari pe categorii 

 

Consiliere 

de grup 

(în 

cabinet) 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel gimnazial Nivel 

liceal 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

cadre 

didactice 

Urban 

 2 4 
      

  3 12 
Rural 

   
      

    

 

 

Activităţi de consiliere de grup 

 
Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   

 

Număr 

total 

activități  

Număr 

total 

beneficiari 

Specificaţi dacă 

activitatea s-a 

desfăşurat în urban, 

rural sau ambele (U, 

R, U+R); 

Auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală     

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 

de comunicare  
48 425 U 

Prevenirea şi intervenţia în situaţii de violenţă (se include 

prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice 

etc.) 

3 50 U 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/ abandonului  școlar) 

   

Orientarea carierei     

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
   

Ale problematici    

Tematica activităților de consiliere de grup cu cadrele didactice 

 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Specificaţi dacă 

activitatea s-a 

desfăşurat în urban, 

rural sau ambele (U, 

R, U+R); 

Cunoaşterea/ intercunoaşterea/ dezvoltarea personală a elevilor     

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 

de comunicare la elevi 
   

Prevenirea şi intervenţia în situaţii de violenţă  5 5 U 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/ abandonului  școlar) 

   

Orientarea carierei     

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
   

Ale problematici    

Tematica activităților de consiliere de grup cu părinții 

 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Specificaţi dacă 

activitatea s-a 

desfăşurat în urban, 

rural sau ambele (U, 

R, U+R); 

Cunoaşterea/ dezvoltarea personală a copiilor    
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Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 

de comunicare (ale copiilor sau în relaţia cu copiii) 
5 100 U 

Violenţă, agresivitate, proble comportamentale ale copiilor    

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității  

   

Orientarea carierei     

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen      

Ale problematici    

 

 

Programe de consiliere de grup 

! Un program cuprinde mai multe activităţi cu un scop comun (de exemplu: Pregătirea pentru şcoală, 

Paşi în carieră etc.) 

 
Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a elevilor 

Locul de desf. 

(U/R) 
Grup țintă Durata 

(număr ore) 
Nr. beneficiari Observaţii/ 

rezultate 

 Auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală: 

 

 

     

 Managementul emoţiilor  şi 

dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare: 

Exploratori în lumea emoțiilor 

Da, poți! 

 

U Preșcolari 13 75  

 Prevenirea şi intervenţia în 

situaţii de violenţă (se include 

prevenirea bullyingului în 

spațiul școlar, a violenței 

domestice etc.): 

 

 

     

 Managementul învăţării/ 

dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului 

școlar, a absenteismului/ 

abandonului  școlar): 

 

 

     

 Orientarea carierei: 

Pregătirea pentru școală 

 

U  Preșcolari 6 100  

 Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, 

a traficului de ființe): 

 

 

     

 Ale problematici: 

 

 

     

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 Cunoaşterea/ dezvoltarea 

personală a copiilor: 
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 Managementul emoţiilor  şi 

dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare (ale 

copiilor sau în relaţia cu copiii): 

 

 

     

 Violenţă, agresivitate, probleme 

comportamentale ale copiilor: 

 

 

     

 Managementul învăţării/ 

dezvoltare cognitivă:  

 

 

     

 Orientarea carierei: 

 

Pregătirea pentru școală 

U Părinți 1 100  

 Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen : 

 

 

     

 Ale problematici: 

 

 

     

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a cadrelor 

didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 Cunoaşterea/ intercunoaşterea/ 

dezvoltarea personală a elevilor: 

 

 

     

 Managementul emoţiilor  şi 

dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare la 

elevi: 

 

 

     

 Prevenirea şi intervenţia în 

situaţii de violenţă: 

 

 

     

 Managementul învăţării/ 

dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului 

școlar, a absenteismului/ 

abandonului  școlar): 

 

 

     

 Orientarea carierei: 

 

Pregătirea pentru școală 

U Edicatoare 1 8  

 Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, 

a traficului de ființe): 

 

 

     

 Alte problematici: 

 

 

     

 

Agresivitate/ Violenţă:  

 

Număr de activităţi/programe de 

informare,  prevenire și consiliere   

 32 

Număr de elevi consiliaţi 

individual 

 5 
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Număr de elevi consiliaţi în grup 

(cabinet sau clasă) 

 50 

Număr de părinţi consiliaţi 

(părinţi ai copiilor identificaţi 

având comportamente agresive / 

violente) 

 5 

Număr de cadre didactice 

consiliate 

 5 

Număr cazuri ameliorate în urma 

procesului de consiliere 

 5 

 

 

 

 

Din care specific bullying: 

 

Număr de activităţi/programe de 

informare,  prevenire și consiliere   

  

Număr de elevi consiliaţi 

individual 

  

Număr de elevi consiliaţi în grup 

(cabinet sau clasă) 

  

Număr de părinţi consiliaţi 

(părinţi ai copiilor identificaţi 

având comportamente agresive / 

violente) 

  

Număr de cadre didactice 

consiliate 

  

Număr cazuri ameliorate în urma 

procesului de consiliere 
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Studii psihosociologice la nivel de școală, județ, CJRAE, alte instituţii (numeric): 
 

a) ca organizator 
 

 

b) ca participant 
 

3 

 

 

Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare (numeric):  4 

! Activităţi care nu se regăsesc la alte capitole (de exemplu activităţi din Şcoala Altfel etc.) 

 

 

Formare continuă  
 

Activități de formare/ dezvoltare profesională 

Denumirea cursului/programului Furnizorul  

 

Observații 

(inclusiv credite şi 

cu privire la sursa 

de finanțare, dacă 

e cazul) 

Comunicare si leadership 
All About Parenting 

Educație digitală pentru profesori 
 

Ccd 
Urania Cremene 

EduAltfel 

30 credite 

 

Alte activități  
Număr participări la 

simpozioane, sesiuni de 

comunicare 

Număr 

articole/cărți 

publicate 

Număr de apariții la 

radio, TV, media 

23   

 

Proiecte derulate: 

 Cu finanţare Fără finanţare De voluntariat 

Proiect la nivel 

judeţean 

 Da, poți! 

 

 

Proiect la nivel 

interjudeţean/regional 

 Exploratori în 

lumea emoțiilor 

 

Proiect la nivel 

naţional 

   

Proiect la nivel 

internaţional 

 Superheroes - 

eTwinning 

 

 

Acordarea de servicii de asistenţă psihopedagogică  pentru preşcolari/elevi, părinţi/tutori şi cadre 

didactice  

Număr total activități 337 

Din care:   

Nr. activități individuale 214 

Nr. activități de grup 123 

Din care, pe teme:  

1. Activ de autocunoaștere/ intercunoaștere  



 28 

2.Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea  

abilităţilor emoţionale şi de comunicare  

 

3.Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/  

dezvoltarea creativității  

325 

4. Orientarea carierei  12 

5. Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen    

6. Altele  

7. Activități metodice  

Nr. platforme/ aplicații utilizate, din care: 

(1 sau nimic) 

 

E-mail 1 

WhatsApp 1 

Zoom 1 

Google classroom 1 

Google meet 1 

Livresq 0 

Skype 0 

Alte aplicații 1 

   

Elaborarea și transmiterea de materiale suport  

de specialitate pentru cadrele didactice, utile în  

activitatea cu preșcolarii și elevii, pentru 

preșcolari/elevi și pentru părinți/tutori ai acestora 

(număr materiale) 

14 

Aspecte semnificative ale activității din perioada 01 

septembrie 2020 - 31 august 2021,  care nu au fost 

surprinse în prezentul raport 

 

 

  

     În ceea ce privește activitatea profesorului logoped ,  la nivelul Grặdiniṭei cu P.P.  „Micul Prinṭ” au 

fost testaṭi la ĩnceputul anului ṣcolar copiii grupelor mari, in mod deosebit, pentru a fi depistați copiii care 

prezintă tulburări de limbaj. Aceștia au fost cuprinși într-un program de intervenție și, în colaborare cu 

familiile acestora, s-au întocmit planuri de intervenție personalizate. 

  

 

ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 La nivelul Grădiniţei  cu P.P “ MICUL PRINŢ” , din  Cluj- Napoca sa  îființat Comisia pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C. E. A. C.) prin Decizia Nr. 78/08.10.2020   . 

 Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității din Grădiniţa cu P.P “ MICUL PRINŢ” , din  

Cluj- Napoca a elaborat propria strategie şi propriul regulament de funcționare care a fost  adoptat de către  

directorul unității și  față de Consiliul de administrație al unității ,aflându-se în relație de coordonare față 

acestea în data de . 

Comisia CEAC a Grădiniței cu P. P. ,,Micul Print” Cluj Napoca a funcționat de la începutul anului 

școlar și până în prezent având urmatoarea componență:  

- Szabó Decsei Erika– coordonator, 

- Ciornea Adriana - secretar - reprezentantul cadrelor didactice, 

- Pintea Roxana – membru  reprezentantul cadrelor didactice, 
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- Găbudean  Călin Marcel– membru – reprezentantul Consiliului local,  

- Dezső Renáta – membru – reprezentanul părinților,  

componență stabilită la începutul anului conform procedurii de constituire a comisiei . 

 

            La începutul anului școlar 2020-2021, CEAC, în scopul asigurării unei permanente transparențe a 

informațiilor, a afișat la loc public, ușor accesibil pentru părinți în fiecare structură a unității, RAEI pentru 

anul școlar anterior, precum și componența CEAC desemnată pentru prezentul an școlar. Totodată, membrii 

CEAC au stabilit și publicat pe Platforma ARACIP, https://calitate.aracip.eu/, planul activităților de evaluare 

internă a calității și de îmbunătățire a acesteia la nivelul unității, având ca punct de reper continuarea sau 

realizarea/ nerealizarea eficientă a activităților de îmbunătățire și de evaluare internă în anul școlar anterior. 

  

 Astfel pentru anul scolar 2020-2021s-au propus urmatoarele activitati de imbunatatire a calitatii la 

nivelul unitatii 

 

 Asigurarea bazei materiale care să susțină desfășurarea unui învățământ de 

calitate 
- alocarea fondurilor necesarea pentru implementarea unei reţele wi-fi în unitate pentru  efectuarea 

lucrărilor 

- Recepţia lucrării  

Perioada de realizare propusă fiind  15.10.2020 

 Realizarea noului site al unităţii 
       - realizarea unui site  cu un nou design primitor,  accesibil  

      -  Site-ul să contină mai multe arii, galerii foto, evenimente si noutati  

 

Perioada de realizare fiind 15.10.2020  

 Utilizarea platformei  G Suite for Education  
- Utilizarea platformei pentru posibilitatea desfăşurării activităţilor on-line/ blended learning 

    -    Posibilitatea postării unor materiale realizate  în Google Classroom 

    -    Crearea unui grup la nivelul grădiniței pentru eficientizarea comunicării interne 

 

Perioada de realizare 30.10.2020 
 

 Îmbunătățirea caracteristicilor și funcționalității spațiilor școlare 
- Asigurarea sumei necesare pentru realizarea mobilierului în sala de mese pentru patru grpe 

 
Perioada de realizare fiind 31.08.2021 

 

 Participarea a cel puţin 5 grupe la proiecte eTwinning 

- identificarea partenerilor externi pentru derularea unui proiect eTwinning 

- înscriereea în proiectul  eTwinning 

- derularea activităţilor din proiect 

- finalizarea proiectului 

- aplicarea pentru obţinerea certificatului naţional de calitate 

 

Perioada de realizare a acestei activităţi fiind 30.06.2021 

 Chestionar de evaluare a satisfacției beneficiarilor  

https://calitate.aracip.eu/
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- Chestionar  de  evaluare a satisfacţiei părinţilor 

Perioada de realizare a acestei activităţi fiind 02.05.2021-31.05.2021 

 
            Pe baza Regulamentului de funcționare și a Strategiei de evaluare internă a calității furnizate de către 

Consiliul de Administrație, membrii CEAC s-au întrunit și au realizat Planul operațional anual (derivat din 

strategia aprobată) cuprinzând proceduri si activităti de evaluare și îmbunătătire a calitătii (pe baza PDI) .  

            Una dintre preocupările de bază ale membrilor CEAC, atât la începutul anului școlar, dar și pe 

parcurs, a fost studierea cu atenție a documentelor instituției în scopul cunoașterii nivelului de dezvoltare a 

acesteia și îmbunătățirii calității în toate cele trei domenii selectate pentru evaluare: capacitatea instituțională, 

eficacitate educațională și managementul calității. 

            Membrii CEAC de la Grădinița cu P.P. ,,Micul Print” Cluj Napoca, în baza respectării prevederilor 

Regulamentului de funcționare, dar și a îmbunătățirii calității la nivelul instituției, s-au întrunit lunar, aproape 

tot timpul cu o prezență de 80% . Una dintre principalele preocupări ale CEAC, a fost realizarea activităților 

din planul de îmbunătățire și evaluare internă conform planificarii stabilite, respectarea termenelor de 

realizare a acestora, precum și monitoriozarea si evaluarea, de către membrii CEAC, în functie de 

responsabilitătile specifice, a modului de realizare a activitătilor de evaluare si îmbunătătire a calitătii .  

În primul semestru al acestui an, CEAC impreuna directorul unitatii Truța Luciana si cu 

reprezentantul comisiei metodice Coroian Ioana au intocmit fise de evaluare a portofoliului cadrelor didactice 

precum si fise de evaluare a documentelor grupei. In urma verificarii portofoliilor cadrelor didactice din 

unitate s-a constatat ca toate (100%) educatoarele aveau portofoliul personal si cel al grupei actualizat . 

  O altă preocupare permanentă a CEAC, căreia i se acordă o deosebită importanță, a fost și elaborarea 

politicilor şi procedurilor pentru fiecare domeniu al activităţii din grădiniță, precum și revizuirea şi 

optimizarea politicilor şi procedurilor elaborate. În acest sens, CEAC colaborează permanent cu Directorul 

unității, d-na Truța Luciana și cu responsabilii comisiilor stabilite la nivelul unității și participă, alături de 

aceștia, la activități periodice de evaluare internă (verificarea portofoliilor cadrelor didactice, verificarea 

modalității de consemnare și înregistrare a evaluării copiilor, verificarea datelor care atestă preocuparea/ 

lipsa interesului cadrelor didactice pentru formarea continuă a acestora, etc.). 

 Analizând gradul de realizare a activităților de îmbunătățire a calității la nivelul unității, se constată 

următoarele:  

  - s-au alocat fondurilor necesarea pentru implementarea unei reţele wi-fi în unitate pînă în data de 

15.10.2020  

- s-a realizat noul site al grădiniţei pînă în  dat de 15.10.2020 

- s-a utilizat platforma G Suite for Education pe toată periada anului şcolar 
- s-a finalizat  la Proiectul eTwinning “Superheroes to the rescue” cu partenerii din Olanda şi 

Spania  

- s-au asigurarat sumele necesare pentru realizarea mobilierului în sala de mese pentru patru grupe 
- evaluarea gradului de satisfacție al părinților privind activitatea cadrelor didactice în format 

sincron/asincron   s-a realizat anticipat în perioada 17.11-20.11.2020 

 

 

INTERPRETAREA CHESTIONARELOR APLICATE PĂRINȚILOR ÎN VEDEREA EVALUĂRII 

CALITĂȚII ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE DESFĂȘURATĂ ÎN FORMAT SINCRON-

ASINCRON 

Interpretarea statistică 

 Acest chestionar a fost aplicat părinților din grădiniță  în perioada 17.11-20.11.2020, răspunzând un 

număr de 132 părinți (41% dintre părinți), de la toate cele 12 grupe, după cum urmează: 

GRUPA Nr. copii înscriși Nr. părinți 

respondenți 

% părinți respondenți din totatul 

nr. de copii înscriși în grupă 

https://live.etwinning.net/projects/project/205193


 31 

Pancsikak 26 8 31% 

Culori  29 9 31% 

Flori 30 16 53% 

Raze de soare 30 13 43% 

Steluțe 29 18 62% 

Norișor 27 12 44% 

Note muzicale 27 17 63% 

Prichindei 27 16 59% 

Stropi de rouă 25 8 32% 

Petale 25 2 8% 

Exploratori 24 6 25% 

Clopoței 25 7 18% 

 

 

 

Interpretarea cantitativă a rezultatelor 

1. Cât de mulțumit sunteți  de comunicarea cu educatoarele de la grupă în această perioadă? 

Foarte mulțumit(ă)       mulțumit(ă)      nu mă pot pronunța          nemulțumit               foarte nemulțumit 

          103 (78%)          26 (19,7%)     2 (1,5%)                                      -                             1 (0,8%) 

 
GRUPA Nr. părinți 

respondenți 

Foarte 

mulțumiți 

Mulțumiți Nu se pot 

pronunța 

Nemulțumiți Foarte 

nemulțumiți 

Pancsikak 8 5 2 1   

Culori  9 6 3    

Flori 16 14 1    

Raze de soare 13 8 4 1   

Steluțe 18 12 6    

Norișor 12 12     

Note muzicale 17 13 4    

Prichindei 16 16     

Stropi de rouă 8 6 2    

Petale 2 2     

Exploratori 6 5 1    

Clopoței 7 4 3    
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2. Evaluați calitatea activității didactice online derulată de educatoarele grupei din perspectiva 

plăcerii copiilor de a participa, de a se implica (1-nesatisfăcătoare, 5 foarte bună) 

1                               2                        3                             4                                    5 

1 (0,8%)              2 (1,5%)            3 (2,2%)               21 (15,9%)                    100 (75,8%) 

 
3. Ce dificultăți ați întâmpinat în perioada activităților online? (care țin de activitatea exclusivă a 

educatoarelor) 

 Activitatea e programată la o oră prea târzie 

 O sesiune pe săptămână e prea puțin 

 Multe documente de listat 

 Denumirea materialelor postate pe platformă (doar cu cifre, litere) 

 Transmiterea materialelor doar în ziua pentru care sunt propuse pentru a fi realizate 

 Nerespectarea regulilor privind inchiderea microfoanelor 

 Timp limitat de interacțiune educatoare-copil la întâlnirile sincron 

Dificultăți întâmpinate de părinți pe grupe: 

GRUPA Nr. părinți 

respondenți 

Dificultăți referitoare 

la activ. propriu zisă 

a educatoarelor 

Deficultăți 

independente de 

activitatea propriu 

zisă a educatoarelor 

Nicio dificultate 

întâmpinată 

Pancsikak 8 - 3 5 

Culori  9 1 7 1 

Flori 16 - 10 6 

Raze de soare 13 - 8 5 

Steluțe 18 3 9 6 

Norișor 12 - 8 4 

Note muzicale 17 1 8 8 

Prichindei 16 - 3 13 

Stropi de rouă 8 1 4 3 

Petale 2 - 1 1 

Exploratori 6 1 2 3 

Clopoței 7 1 3 3 

Total  132 8 (6%) 66 (50%) 58 (44%) 
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4. În ce măsură conținutul activităților desfășurate online necesită sprijin din partea dvs. ca 

părinte? (1 foarte puțin, 5 foarte mult) 

   1                               2                        3                             4                                    5 

7 (5,3%)                12 (9,1%)        34 (25,8%)          34 (25,8%)                   45 (34,1%)   

 
5. În ce măsură activitățile propuse pentru a fi realizate acasă necesită sprijin din partea dvs. ca 

părinte? (1 foarte puțin, 5 foarte mult) 

 1                               2                        3                             4                                    5 

9 (6,8%)             10 (7,6%)          31 (23,5%)           34 (25,8%)                48 (36,4%) 

 

 
6. Vă rugăm să ne dați sugestii de îmbunătățire a activităților online/aprecieri privind activitatea 

online desfășurată de educatoarele grupei. 

 Acordarea atenției/interacțiunii în mod echilibrat tuturor copiilor 

 Părinții să nu intervină în timpul activităților sincron 

 Închiderea tuturor micofoanelor în timpul activităților sincron- gestionarea lor de către 

educatoare 

 Întâlniri sincron cu grupe de copii mai mici ca număr 

 Mai multe întâlniri sincron 
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 Transmiterea cu o zi inainte a materialelor propuse 

 Transmiterea cu o săptămână înainte a necesarului de materiale pentru săptămâna 

următoare 

GRUPA Nr. părinți 

respondenți 

Sugestii  Aprecieri Niciun comentariu 

Pancsikak 8 2 2 4 

Culori  9 1 5 2 

Flori 16 3 11 2 

Raze de soare 13 1 7 5 

Steluțe 18 4 5 9 

Norișor 12 1 7 4 

Note muzicale 17 2 11 4 

Prichindei 16 1 12 3 

Stropi de rouă 8 4 3 1 

Petale 2 1 - 1 

Exploratori 6 1 2 3 

Clopoței 7 1 3 3 

Total  132 22 (17%) 69 (52%) 41 (31%) 

 

Interpretarea calitativă   a rezultatelor 

 Chestionarul, aplicat unui număr de 132 părinți din grădiniță, a cuprins 6 itemi care au vizat aspecte 

referitoare la activitatea educatoarelor în organizarea și desfășurarea activităților sincron/asincron, în vederea 

îmbunătățirii activităților desfășurate cu preșcolarii. 

 În urma analizării chestionarelor, s-a constatat că un număr foarte mare dintre părinții chestionați 

(129-97,7%) sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de comunicarea cu educatoarele de la grupă în această 

perioadă. Un singur părinte a răspuns că este ,,foarte nemulțumit” de comunicarea cu educatoarele, însă la 

sugestii/aprecieri a felicitat educatoarele, considerăm că a fost o eroare de completare. 2 dintre părinți nu se 

pot pronunța asupra acestui aspect. 

 În ceea ce privește calitatea activității didactice online desfășurată de educatoare, din persepctiva 

plăcerii copiilor de a participa, de a se implica 121 dintre părinți (96%) apreciază ca fiind foarte bună, 3 

părinți (2%) nu se pot pronunța, iar 3 (2%)părinți consideră activitatea satisfăcătoare și nesatisfăcătoare). 

 Referitor la dificultățile întâmpinate, am luat în considerare aspectele care fac referire la organizarea 

și defășurarea propriu-zisă a activităților, nu pe cele care țin de aspecte independente de cadrele didactice 

(conexiunea la internet, lispa de răbdare a copiilor, lipsa de timp a părinților etc). Astfel, dificultățile 

intâmpinate de către părinți (6% dintre părinți din 6 grupe) vor fi analizate și corelate cu sugestiile 

acestora și se vor face propuneri în vederea eliminării acestora. 

  În ceea ce privește necesitatea implicării părinților în spijinirea preșcolarilor pentru realizarea 

activităților sincron și asincron aproximativ 60% dintre părinți se implică mult și foarte mult înn 

rezolvarea acestora. Acest aspect ține de specificul vârstei preșcolare, de gradul redus de independență al 

acestora. Se va încerca propunerea de activități care să diminueze implicarea părinților, în special la grupele 

mari. 

   22 (17%) dintre părinți au avut sugestii pentru îmbunătățirea activităților sincron/asincron, 69 dintre 

părinți (52%) au făcut aprecieri pozitive despre activitatea desfășurată, iar 41 dintre părinți (31%) nu au făcut 

niciun comentariu. Sugestiile vor fi analizate în Consiliul Profesoral și măsurile propuse se vor regăsi în 

concluziile acestui raport.  

Concluzii: 

 În urma analizei rezultatelor chestionarelor aplicate părinților în cadrul Consiliului Profesoral al 

grădiniței din data de 23.11.2020, s-au propus următoarele soluții pentru îmbunătățirea activității desfășurate 
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online: analiza în cadrul fiecărei grupe, împreună cu părinții, a modificărilor posibile pentru îmbunătățirea 

modului de desfășurare a activităților în format sincron și asincron. 

 

 

Totodată, în anul şcolar 2020-2021 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 Elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii pentru anul şcolar 2020-2021; 

 Elaborarea Planului operaţional; 

 Evaluarea eficienţei procesului de predare-învăţare prin analiza asistenţelor la ore, conform 

planificării şi a procedurii privind evaluarea procesului de predare învăţare – raportarea monitorizării 

progresului şcolar 

 Verificarii portofoliilor cadrelor didactice din unitate s-a constatat ca toate (100%) educatoarele aveau 

portofoliul personal si cel al grupei actualizat . 

 Evaluarea participării cadrelor didactice la programele de formare profesională 

 Prezentarea Rapoartelor de analiză cu privire la verificarea conţinutului portofoliilor personale, de 

către responsabilii comisiilor metodice; 

 Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor 

 

Analizând indicatorii de performanță se constată că din cei 43 de indicatori toți au calificativul FB. 

 

 

MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 

 Activitatea managerială la nivelul Grădiniţei cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca a fost coordonată  în 

perioada 01.09.2020-31.08.2021 de director prof. Truţa Luciana, numită prin decizia ISJ Cluj nr. 

1841/21.12.2016, respectiv 360/05.01.2021.  

Eficacitatea educaţională ca domeniu prevăzut de O.U.G. nr. 75/2000 s-a evidenţiat prin următorii 

indicatori: 

Management strategic (existenţa, structura şi documentul documentelor proiective, proiectul de 

dezvoltare şi planul de implementare/operațional); 

 Organizarea internă a unităţii de învăţământ; 

 Conducerea operaţională a tuturor resurselor pentru a aplica planul stabilit; 

 Asigurarea sistemului de comunicare internă şi externă; 

Managementul operaţional (întocmirea regulamentelor interne  şi fişa postului) 

 Proiectarea procesului organizaţional; 

 Gestionarea informaţiei – înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor; 

 Crearea condiţiilor de securitate tuturor celor implicaţi în activitatea preşcolară în timpul 

desfăşurării programului; 

 Asigurarea spaţiilor preşcolar, administrativ şi auxiliar; 

 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare. 

Managementul calităţii a constat în realizarea următorilor indicatori: 

 Formularea ofertei educaţionale; 

 Proiectarea curriculumului la decizia grădiniţei; 

 Prognozarea rezultatelor la învăţătură şi urmărirea evoluţiei copiilor; 

 Performanţele extraşcolare – rezultate la activităţi extracurriculare; 

 Planificarea activităţii metodice a cadrelor didactice; 

 Autoevaluarea instituţională; 

 Proceduri interne de asigurare a calităţii; 

 Evaluarea calităţii activității educatoarelor; 

 Constituirea/actualizarea bazei de date a organizaţiei, a SIIIR; 
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 Constituirea Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii; 

 Controlul/evaluarea modului în care au fost realizate obiectivele propuse. 

 Pe tot parcursul anului şcolar 2020-2021 s-a avut în vedere monitorizarea implementării standardelor 

de control intern managerial conform OSGG nr. 600/2018. Astfel, s-a reactualizat dosarul SCIM prin 

revizuirea documentelor care atestă implementarea standardelor de control intern, s-au elaborat şi utilizat 

instrumente menite să faciliteze implicarea tuturor compartimentelor în buna funcţionalitate a instituţiei, s-au 

transmis periodic situaţiile şi rapoartele solicitate de forurile superioare. 

 Este constituită baza de date a unității, ce sprijină realizarea situațiilor într-un mod eficient. 

 S-au emis decizii interne pentru constituirea comisiilor și pentru responsabilitățile individuale ale 

personalului unității, s-a monitorizat modul de organizare și funcționare a comisiilor de lucru (realizare 

regulament și plan operațional propriu, întruniri periodice, completarea portofoliilor). De asemenea, s-au 

revizuit Regulamentul Intern, Regulamentul de organizare și funcționare al unității, Regulamentul de 

organizare și funcționare al cantinei, fiind aprobate în Consiliul de Administrație al unității și aduse la 

cunoștința personalului unității pe bază de semnătură. 

La nivelul unităţii au  avut loc două inspecţii tematice efectuate de d-na inspector școlar de 

specialitate Alina Moldvai Vențel în zilele de 11.09.2020 și 01.10.2020, de către inspector școlar pentru 

management educațional Nechita Ana-Maria în data de 15.10.2020, în urma cărora s-a obținut calificativul 

,,Foarte bine”. 

Evaluarea anuală a directorului unităţii şcolare a avut loc în luna august 2021. În urma evaluării d-na 

director Truţa Luciana a obţinut calificativul ,,Foarte bine” cu 95 de puncte. 

Pentru evaluarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar s-au utilizat o serie de 

instrumente: fişele de asistenţă din timpul anului şcolar, chestionarele aplicate părinţilor privind activitatea 

educatoarelor la grupă, fişele de evaluare conforme cu OM nr. 6143/2011 privind evaluarea anuală a 

personalului didactic şi didactic auxiliar. Punctajele finale şi calificativele au fost stabilite în şedinţa 

Consiliului de Administraţie din data de 08.09.2021, după cum urmează: 

 

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele Funcţia 

Calificativul 

acordat 

1. Pop Ana-Maria Educatoare Foarte bine 

2. Pintea Roxana Educatoare Foarte bine 

3. Moisa Gabriela Educatoare Foarte bine 

4. Matean  Andra Educatoare Foarte bine 

5. Cristea Mariana Educatoare Foarte bine 

6. Lorinț Roxana Educatoare Foarte bine 

7. Racz Ildiko Maria Educatoare Foarte bine 

8. Curătură Maria Educatoare Bine 

9. Cîmpean Andreea Educatoare Foarte bine 

10. Cărăian  Persida Educatoare  Foarte bine 

11. Mercean Oana Educatoare Foarte bine 

12 Szabo Decsei Erika Educatoare Foarte bine 

13. Șuteu Ramona Educatoare Foarte bine 

14. Lazar Elisabeta Educatoare Foarte bine 

15. Rednic Roxana Educatoare Foarte bine 

16. Boca Ana Educatoare Foarte bine 

17. Chețan Adriana Educatoare Foarte bine 

18. Petean Ancuța Educatoare Foarte bine 

19. Borza Simona Educatoare Foarte bine 

20. Dămian Alexandra Educatoare Foarte bine 

21. Bârlea Denisa Educatoare Foarte bine 
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Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele Funcţia 

Calificativul 

acordat 

22. Sălăjan Amalia Educatoare  Foarte bine 

23. Coroian Ioana Educatoare Foarte bine 

24. Maniu Florina Educatoare Foarte bine 

25. Goron Reka Educatoare Foarte bine 

26. Codorean Oana Educatoare Foarte bine 

27. Pastor Marioara Administrator financiar Foarte bine 

28. Fortini Sonia Secretar Foarte bine 

29. Dumitru Teodora Administrator patrimoniu Foarte bine 

 

În urma analizării  punctajelor, 96 % dintre personalul didactic şi didactic auxiliar a obţinut 

calificativul ,,FOARTE BINE”, un singur cadru didactic obținând calificativ ,,BINE” De asemenea, 

personalul nedidactic a obținut calificativul ,,FOARTE BINE”. Nu s-a înregistrat nicio contestație a 

punctajelor sau calificativelor acordate. 

 

 

RELAŢIA CU COMUNITATEA. PROMOVAREA GRĂDINIŢEI ÎN COMUNITATE. 

 

În anul şcolar 2020-2021 relaţia cu comunitatea  s-a derulat în condiţii optime. 

Avem reprezentanţi ai primarului şi ai Consiliului local în Consiliul de Administraţie. Aceștia iau parte la 

procesul decizional al grădiniței, se implică în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație. Și 

reprezentanții părinților participă la fiecare ședință, dorind să cunoască și să înțeleagă funcționalitatea 

instituției, sprijinind-o într-o măsură foarte mare. 

Părinţii copiilor s-au implicat în viaţa grădiniţei prin: formarea comitetelor de părinţi la nivelul 

grădiniţei, cuprinderea reprezentanţilor părinţilor în Consiliul de administraţie, în CEAC, în Comisia 

prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii, derularea  unor proiecte şi parteneriate educative: grădiniţă-familie, grădiniţă – familie – 

şcoală, participarea la ședințele Consiliului Reprezentativ al Părinților. 

 De asemenea, s-a revizuit Contractul educațional și a fost semnat de către fiecare părinte care are 

copil înscris în grădiniță, fiind specificate clar obligațiile și drepturile ambelor părți semnatare.  

S-au organizat audienţe săptămânale telefonice pentru consilierea părinţilor nou veniţi sau a celor ai 

căror copii au probleme de adaptare/comportamente indezirabile. 

Unele din modalităţile de promovare a grădiniţei în comunitate au fost: postarea pe site-ul grădiniţei 

www.gradinitamiculprintcluj.ro a diferitelor aspecte derulate la nivelul unităţii, derularea permanentă pe TV 

Smart la intrarea în grădiniță a unor aspecte din grădiniță, realizarea de calendare de buzunar,  bibliorafturi 

personalizate, agende personalizate, afişarea zilnică a rezultatelor obţinute cu preşcolarii în cadrul 

activităţilor, actualizarea permanentă a punctelor de informare pentru părinţi cu agenda activităţilor viitoare, 

prezentarea în cadrul şedinţelor cu părinţii a rezultatelor obţinute cu copiii pe parcursul semestrului, 

implicarea părinţilor în stabilirea activităţilor. De asemenea, conform principiului transparenței, la avizierul 

unității și pe site au fost afișate viziunea, misiunea și valorile promovate de grădiniță, dar și regulamentele, 

hotărârile luate la nivel de unitate pentru a fi accesibile tuturor factorilor decizionali ai instituției, 

beneficiarilor indirecți. 

Un rezultat ce confirmă preocuparea personalului pentru îndeplinirea viziunii instituționale privind 

dimensiunea europeană a educației oferite, se referă la reconfirmarea statutului de ,,ȘCOALĂ E-

TWINNING”. 

În perioada suspendării cursurilor și a desfășurării acestora online, cadrele didactice, conducerea 

unității au ținut permanent legătura cu părinții online, pe zoom, telefonic, pe whatsapp. De asemenea, CA s-a 

desfășurat online. 

 

http://www.gradinitamiculprintcluj.ro/
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EVALUARE INTERNĂ 

 

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în Planul managerial al compartimentului 

didactic pentru anul școlar 2020-2021: 

 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ 
GRAD DE 

REALIZARE 

100% documentaţia din unitate respectă legislaţia în vigoare 100% 

100% din documentele eliberate sunt conforme cu realitatea 100% 

digitalizarea modului de realizare a documentației la nivelul unității în proporție de 

100% 
80% 

100% din datele cu caracter personal prelucrate sunt utilizate în scopul pentru care 

au fost colectate 
100% 

100% din planurile manageriale întocmite la nivelul unităţii sunt corelate cu 

politicile ISJ Cluj şi ale MEC promovând un management educaţional performant  
100% 

respectarea în proporţie de 100% a programelor propuse, a termenelor şi a 

procedurilor specifice 
100% 

100% din personalul didactic şi didactic auxiliar al unităţii utilizează toate 

mijloacele de comunicare internă 
100% 

100% din procedurilor interne privind securitatea personalului sunt respectate 100% 

100% din personalul unităţii respectă programul de lucru 100% 

100% din cadrele didactice aplică cu succes curriculumul naţional şi asigură accesul 

tuturor copiilor la servicii educaţionale de calitate 
100% 

100% din cadrele didactice proiectează activitatea suport pentru învățarea online din 

perspectiva principiilor didactice și a celor privind învățarea on-line 
90% 

100% din cadrele didactice elaborează instrumente de evaluare aplicabile online, 

din perspectiva principiilor de proiectare didactică  
90% 

100% din cadrele didactice utilizează  în activitatea didactică platforme, resurse 

educaționale stabilite la nivelul unității (zoom, whatsApp, facebook, google 

classroom etc) 
100% 

80% dintre activităţile desfășurate în format față în față sunt abordate integrat 90% 

100% din cadrele didactice dețin competențe digitale pentru desfășurarea 

activităților didactice cu ajutorul tehnologiei și al internetului 
90% 

100% dintre cadrele didactice întocmesc analize SWOT la nivelul grupei 100% 

100% din cadrele didactice debutante înregistrează progres în urma activității de 

mentorat 
50% 

cel puțin 2 grupe de preșcolari derulează activități opționale de limbi străine 

(dimensiunea europeană a curriculumului) 
100% 

100% dintre copiii cu deficienţe sunt identificaţi şi îndrumaţi către activităţile 

cabinetului de logopedie, ale psihologului şcolar 
100% 

100% dintre copiii proveniţi din medii defavorizate sunt identificaţi şi monitorizaţi 

(copii cu părinți plecați în străinătate, proveniți din familii monoparentale etc.) 
100% 

100% dintre grupe participă la cel puţin un concurs dedicat preşcolarilor/an școlar 80% 

100% dintre grupe derulează lunar cel puţin o activitate extracurriculară, în 

condițiile scenariului verde 
100% 

100% din cadrele didactice organizează şi desfăşoară activităţi extracurriculare în 

mediul școlar, extrașcolar și în mediul online  
100% 

100% din grupe sunt implicate în cel puţin un proiect educaţional 100% 

consumul oricărui fel de mâncare al meniului de prânz în proporție de minim Nu s-a evaluat 
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INDICATOR DE PERFORMANȚĂ 
GRAD DE 

REALIZARE 

75%/grupă de preșcolari 

100% dintre preşcolarii înscriși în grădiniță beneficiază de facilităţile oferite de 

aceasta, la nivel de unitate nu există nicio sesizare referitoare la discriminare sub 

niciun aspect 
100% 

mediul organizațional reflectă cel puțin 2 aspecte reprezentative ale unității 100% 

100% din personalul didactic participă la cel puţin o formă de perfecţionare în anul 

şcolar 2020-2021 în afara celor obligatorii (simpozioane)  
100% 

50% dintre cadrele didactice participă la cursuri de formare în specialitate online 

(12) 
100% 

există la nivelul unităţii cel puţin 2 persoane care au calitatea de formator 100% 

realizarea raportului de cel puțin 20 de ore de formare/cadru didactic la nivel de 

unitate 
100% 

creşterea eficienţei activităţii fiecărui angajat, regăsită în punctajul obţinut la 

evaluare 
90% 

100% dintre cadrele didactice vor promova un exemplu de bună practică în cadrul 

activităților metodice la nivelul unităţii sau în cadrul cercurilor pedagogice  
100% 

promovarea activităţii din unitate şi a ofertei educaţionale în cel puţin două moduri 100% 

Grădiniţa are Autorizaţie Sanitară de Funcţionare 100% 

Grădinița are aviz de securitate la incendiu 100% 

90% din standardele de control intern/managerial, conform OSGG nr. 600/2018, 

sunt implementate  
100% 

100% din grupe au achiziţionate la timp documentele şcolare specifice  100% 

100% din lucrările contractate sunt realizate conform termenelor și condițiilor 100% 

100% dintre contractele încheiate sunt respectate de ambele părţi contractante 100% 

90% dintre părinţi sunt mulţumiţi  de activitatea cadrelor didactice, a personalului 

din unitate 
100% 

cel puțin 75% dintre colaboratori sunt mulțumiți și doresc să colaboreze cu 

grădinița noastră și în anul școlar următor 
Nu s-a evaluat 

100% dintre unităţile de învăţământ care şcolarizează preşcolarii colaborează cu 

grădiniţa 
Nu s-a evaluat 

cel puţin un reprezentant al comunității locale (părinți, Primărie, Consiliul Local) 

participă la fiecare din şedinţele CA, CEAC  
100% 

100% dintre grupe derulează cel puțin un parteneriat  100% 

dosarul de presă conţine cel puţin 2 dovezi ale popularizării activităţilor în 

comunitatea locală 
Nu s-a evaluat 

obținerea Certificatului de calitate în urma derulării unui proiect e-Twinning la 

nivelul unității 
100% 

obținerea a cel puțin 70 de puncte în urma candidaturii pentru titlul de Școală 

Europeană  
Nu s-a evaluat 

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru aplicarea în vederea obținerii titlului 

de Școală eTwinning 
100% 
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ANALIZA SWOT 
 CURRICULAR 

 RESURSE UMANE 

 RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 RELAŢIILE COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

 

CURRICULAR 
PUNCTE TARI 

● Curriculum naţional  

- plan de învăţământ specific 

- curriculum pentru învăţământul preşcolar 

- auxiliare avizate de ME 

● Derularea unor activități didactice de calitate, utilizând metode 

moderne, aspeccte reieșite în urma asistențelor efectuate la grupă, 

dar și în urma inspecțiilor realizate de ISJ Cluj, mentori etc. 

● Libertatea educatoarelor de a-și proiecta activitatea, având în 

vedere dezvoltarea globală a copilului, pornind de la indicatori 

comportamentali aferenți domeniilor de dezvoltare 

● Proiectarea activităților didactice pentru desfășurarea acestora cu 

ajutorul tehnologiei și a internetului 

● Derularea practicii pedagogice în unitate și buna colaborare cu 

profesorii metodiști, implicarea educatoarelor în formarea 

viitoarelor cadre didactice 

● Cadrele didactice debutante sunt mentorate de către cadrele 

didactice cu experiență din unitate (programe de interasistență) 

● Procesul didactic permite preșcolarilor dezvoltarea personală, în 

vederea atingerii nivelului proximei dezvoltări 

● Inițierea  și derularea de proiecte în vederea valorificării 

potențialului instituțional și pentru creșterea prestigiului grădiniței 

(,,Salvăm un copac împreună!”, ,,Grădinița mea frumoasă!”, 

,,Start la grădi!”) 

● Documente școlare întocmite corect și la timp 

● Curriculum la decizia şcolii – părinţii aleg dintr-o multitudine de 

oferte 

● Oferta educaţională atractivă 

● Activități extracurriculare diverse 

● Cadrele didactice debutante au posibilitatea de a fi mentorate de 

către cadrele didactice cu experiență din unitate 

● Derularea practicii pedagogice în unitate și buna colaborare cu 

profesorii metodiști, implicarea educatoarelor în formarea 

viitoarelor cadre didactice 

● Există domeniul web specific grădiniței 

(gradinitamiculprintcluj.ro), a conturilor pentru fiecare cadru 

didactic, preșcolar în vederea derulării activităților didactice online; 

există clase virtuale pentru fiecare grupă din grădiniță 

● Funcționalitatea grupului intern al grădiniței pe Google classroom 

în vederea facilitării accesului la documente și îmbunătățirea 

comunicării interne a organizației 

● Există conturi pentru metodiștii, inspectorii ISJ Cluj și 

PUNCTE SLABE 
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reprezentanții UBB care vor participa la inspecții tematice și în 

specialitate derulate la nivelul grădiniței 

●Promovarea valorilor europene atât în cadrul proiectelor tematice, 

cât și în cadrul proiectelor eTwinning, diseminarea acestora la 

nivelul județului 

● Media de copii/grupă este de 26 preșcolari, în scădere față de anii 

anteriori 

● Cadrele didactice manifestă intreres pentru dezvoltarea personală 

li profesională 

OPORTUNITĂŢI 

● Interesul cadrelor pentru perfecţionare datorat legislaţiei în 

vigoare 

● Interesul părinţilor pentru acumulările copiilor 

● Înclinaţiile artistice ale cadrelor didactice, abilitățile acestora 

permit diversificarea CDS-urilor la nivelul unităţii 

● Formațiunile de studiu a nivelul unității să aibă un număr 

rezonabil de copii înscriși (aproximativ 25 de copii/grupă) 

● Coordonarea metodică a creșei ,,Patrocle” 

AMENINŢĂRI 
● Educatoarele nu se 

regăsesc ca grup ţintă în 

oferta activităţilor de 

formare/perfecţionare a CCD 

Cluj (în special cursuri 

acreditate) 

● Schimbările frecvente din 

sistemul de învățământ pot 

afecta procesul didactic și la 

nivel preșcolar 
 

 RESURSE UMANE 
PUNCTE TARI 

● Personalul didactic este calificat în proporţie de 100% 

● 88% din personalul didactic al unității este titular 

● Ponderea cadrelor didactice care au gradul I este de 32%, cele 

care au gradul II - 20%, definitivat – 48%, debutante – 12% 

● Pesonalul este preocupat de propria formare și perfecționare 

● 3 cadre didactice sunt responsabili de cerc pedagogic (12%) 

● 3 cadre didactice sunt metodiși ai ISJ Cluj (12%) 

● 2 cadre didactice au calitatea de formator (8%), unul dintre 

acestea fiind și formator CCD și formator național pentru educație 

incluzivă 

● 3 cadre didactice sunt membre ale CNEME (12%) 

● 19 cadre didactice din unitate (76%) au participat la cursul de 

formare ,,Profesor în online” și au dezvoltat competențe de utilizare 

a platformei Google classroom în activitățile didactice online 

● Responsabilitățile individuale sunt delegate conform 

competențelor personale 

● Comunicarea interpersonală este foarte bună, climatul din unitate 

este favorabil, afectiv, stimulativ 

● Implicarea a 10 cadre didactice (40%) în proiecte naționale și 

europene – e-Twinning 

● Relație democratică a cadrelor didactice cu managerul unității 

● Personalul unității are capacitatea, potențialul de a se adapta 

diverselor situații apărute 

● Personalul nedidactic este foarte bine format pentru servicii 

sociale 

● Personalul didactic auxiliar are experienţă vastă în domeniu 

PUNCTE SLABE 

● Personalul nedidactic este 

insuficient 

● Insuficienta pregătire în 

utilizarea TIC a unor cadre 

didactice 
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● Salarizarea decentă a cadrelor didactice 

● 2 cadre didactice sunt membri în Corpul național al profesorilor 

evaluatori (din 2021) 

● Confirmarea statutului de Școala eTwinning pentru anul școlar 

2021-2022 

● Elaborarea și publicarea ,,Ghidului de proceduri documentate 

specifice activităților manageriale din grădiniță” 

OPORTUNITĂŢI  

● Întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor didactice în afara 

orelor de curs favorizează creşterea coeziunii 

● Deschiderea cadrelor didactice spre implementarea strategiilor 

moderne în activitatea cu copiii 

● Implicarea tuturor cadrelor didactice în proiecte europene – e-

Twinning-obținerea Certificatului European  de calitate 

● Implicarea cadrelor didactice în obținerea titlului de Școală 

Europeană 

● Organizarea unor schimburi de experienţă cu educatoare şi 

grădiniţe din judeţ şi din ţară 

● Varietatea cursurilor de formare şi de perfecţionare organizate de 

CCD şi de universităţi 

● Întâlniri frecvente cadre didactice - părinţi-copii 

● Consilierea părinților de către educatoare pentru o cunoaștere mai 

bună a copiilor și înțelegerea problemelor apărute 

● Organizarea flexibilă a programului de lucru, ținând cont de 

nevoile întregului personal 

AMENINŢĂRI 

● Legislaţia muncii nu 

sprijină normarea adecvată a 

personalului nedidactic 

● Existenţa unor riscuri 

legate de siguranţa copiilor 

care nu pot fi gestionate şi 

eliminate datorită 

insuficienței personalului 

nedidactic 

● Supraîncărcarea cu sarcini 

zilnice poate duce la scăderea 

calității activității 

instituționale 

 

 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
PUNCTE TARI 

● Compartimentarea clădirii- (vestiare și grupuri sanitare pentru 

fiecare grupă, spații distincte pentru celelalte activități din 

grădiniță) 

● Sălile de grupă sunt spațioase și amenajate conform cerințelor 

actuale (centre tematice, centre de interes dotate cu materiale 

specifice, resurse curriculare corelate cu temele abordate); fiecare 

grupă este personalizată 

● Existența unui spațiu dotat cu materiale didactice necesare 

derulării activităților din grădiniță (sala metodică) 

● Fondurile bugetare permit încadrarea cheltuielilor conform 

finanţării pe costul standard 

● Încadrarea în normele de igienă corespunzătoare spaţiilor; există 

Autorizaţie sanitară de funcţionare  

● Curtea este mare şi are aparate de joacă 

● Agentul termic e furnizat de Regia autonomă de termoficare 

● Existenţa laptopurilor în fiecare grupă şi a unor mijloace audio-

video moderne, camere web (12 videoproiectoare, 12 ecrane, 12 

camere web) 

● Existența  unei imprimante color la nivelul unității 

● Existența unor spații destinate îmbunătățirii activității din 

grădiniță (arhiva, biblioteca, colțul CEAC) 

● Existenţa auxiliarelor curriculare avizate de MEC 

PUNCTE SLABE 

● Dubla funcţionalitate a 

sălilor de grupă (activităţi, 

odihnă)  

● Finanțarea unităților pe 

baza costului standard, 

,,obligă” instituțiile să 

supraaglomereze grupele de 

copii 

● Lipsa autorizației de 

securitate la incendiu 
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● Mobilierul este modern și adecvat vârstei preșcolare în toate 

încăperile grădiniţei 

● Materialele didactice existente permit derularea unor activități pe 

centre de interes, în conformitate cu nevoile și potențialul copiilor 

(vezi centrul ,,Nisip și apă”, ,,Joc de masă”, ,,Joc de rol”, ,,Știință”) 

●  Există sistem de alarmă și sistem de supraveghere exterior (nou-

2021) și interior 

● existența site-ului grădiniței: www.gradinitamiculprintcluj.ro, 

domeniu web: gradinitamiculprintcluj.ro  

● Acces permanent la internet wi-fi 

● Există sistem de alarmare pentru situații de urgență 

● Există Aviz de Securitate la Incendiu 

● Existența unei scene pentru spectacole în curtea grădiniței, a unui 

spațiu destinat activităților de stimulare a creativității copiilor, de 

exprimare artistică în aer liber 

● Site-ul grădiniței este reorganizat prin accesul facil la informațiile 

solicitate, comunicare eficientă cu părinții 

OPORTUNITĂŢI 

● Descentralizare şi autonomie instituţională 

● Perspectiva îmbunătăţirii bazei materiale a unităţii, a dotărilor din 

curtea grădiniței 

● Achiziționarea unei multifuncționale color la nivelul unității 

● Dotarea grupelor de la parter cu aparate de aer condiționat 

● Statutul social ridicat al majorității familiilor 

● Colaborarea strânsă cu autorităţile locale pentru alocarea 

fondurilor necesare; facilitarea înțelegerii nevoii de formare a 

personalului unității 

●Atragerea de resurse extrabugetare prin organizarea unor 

spectacole pentru copii, serbări, expoziţii, târguri, prin organizarea 

unor concursuri naţionale, prin promovarea activităţilor derulate în 

grădiniţă 

AMENINŢĂRI 

● Rata inflaţiei şi 

evenimentele apărute pe 

parcurs determină 

neîncadrarea în sumele 

alocate 

● Nivelul actual al costului 

standard/copil creează un 

climat care nu e propice unui 

act educaţional, administrativ 

şi managerial de calitate 

 
DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ȘI COMUNITARE 
PUNCTE TARI 

● Acţiuni organizate în scop educativ cu alte instituţii 

● Antrenarea copiilor în diferite concursuri cu diferite ocazii 

● Parteneriate cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare, pentru facilitarea integrării copiilor în viața școlară 

și în cea socială 

● Derularea unor parteneriate şi programe educaţionale cu familiile 

copiilor 

● Implicarea grădiniței în diverse proiecte educaționale inițiate de 

alți parteneri 

● Popularizarea ofertei educaționale în cadrul serbărilor, a 

întâlnirilor cu părinții, prin intermediul unui TV cu circuit închis, 

site-ului grădiniței 

● Implicarea părinților în realizarea ofertei educaționale a 

grădiniței, a programului de activități specific săptămânii ,,Școala 

altfel” 

● Acceptarea de către părinți a problemelor de comportament ale 

PUNCTE SLABE 

● Lipsa unor proiecte europene 

de tip Erasmus+ 

 

http://www.gradinitamiculprintcluj.ro/
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preșcolarilor semnalate de către educatoare și colaborarea cu 

profesorul consilier al unității 

● Modalități diverse de comunicare cu părinții: chestionare on-line, 

e-mail, facebook, chestionare pe suport de hârtie, chestionare on-

line, discuții zilnice, site, avizier 

● Popularizarea ofertei educaționale în cadrul serbărilor, a 

întâlnirilor cu părinții 

● Implicarea părinților în proiectele inițiate de grădiniță (,,Grădinița 

mea frumoasă”, ,,Salvăm un copac împreună!”, ,,Start la grădi!”) 

● Desfășurarea serbărilor în locații din afara grădiniței (Colegiul 

Național Pedagogic ,,Ghe. Lazăr”Cluj-Napoca), în baza 

protocolului de colaborare încheiat pentru practica pedagogică 

● Parte a Consorțiului inițiat de Colegiul Național Pedagogic ,,Ghe. 

Lazăr” ca BPP în cadrul proiectului PROF – mentorat pentru 

cariera didactică și practica pedagogică 

● Promovarea instituției la nivel național și european prin obținerea 

titlului de ,,Școală eTwinning” pentru anii școlari 2019-2020, 

2021-2022 

● Diseminarea către părinți a rezultatelor obținute în cadrul 

proiectelor eTwinning derulate de grădiniță 

● Colaborarea cu ambasadori eTwinning pentru inițierea în 

derularea proiectelor eTwinning 

● Organizarea de manifestări cu ocazia aniversării a 50 de ani de 

existență a grădiniței; proiectul ,,Amintiri pentru viitor” în capsula 

timpului 

● Există grupuri de comunicare whatsapp și messenger  la nivelul 

grupelor (părinți-educatoare) 

● Există grup de comunicare whatsapp între director și CRP, la 

nivelul CA 

● Utilizarea instrumentelor de comunicare online pentru colectarea 

de feedback de la părinți, pentru sondarea opiniei acestora referitor 

la diverse aspecte decizionale (mod de preparare a hranei 

preșcolarilor: sistem catering sau bucătărie proprie) 

● Desfășurarea ședințelor cu părinții, a CA, a întâlnirilor cu CRP în 

sistem online, pe zoom 

● Realizarea de întâlniri online între educatoare și specialiști în 

vederea îmbunătățirii comunicării la nivelul grădiniței, cu 

preșcolarii, cu părinții preșcolarilor 

● Colaborare foarte bună cu autoritățile locale dpdv al susținerii 

financiare 

● Implicarea reprezentanților comunității locale în procesul 

decizional din grădiniță 

OPORTUNITĂŢI 

● Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul unităţilor preşcolare (Poliţia rutieră, Biserica, Biblioteca, 

SPLAS etc.) 

● Transparență instituțională 

● Derularea unor parteneriate județene, interjudețene, naționale și 

internaționale 

● Valorificarea disponibilității cadrelor didactice pentru derularea 

AMENINŢĂRI 

● Timpul limitat al părinţilor 

care poate duce la slaba 

implicare a acestora în viaţa şi 

activităţile copiilor 

● Mass-media poate crea o 

imagine  negativă a  instituției în 

comunitate prin modul de 
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de noi activități interinstituționale 

● Implicarea tot mai mult  a părinţilor,  a reprezentanților 

autorităților locale în procesul decizional din grădiniţă 

● Facilitarea accesului tuturor preșcolarilor din comunitate la 

proiecte europene în vederea întăririi identității ca cetățean 

european, cu drepturi depline 

● Identificarea de noi oportunități pentru promovarea ofertei 

educaționale (flyere, articole în massmedia locală etc.) 

● Promovarea instituției la nivel european prin depunerea 

candidaturii pentru obținerea titlului de Școală Europeană 

● Aplicarea Formularului de candidatură în cadrul programului 

Erasmus+, Apel 2021,  KA1 – Mobilitatea persoanelor în scop 

educațional, Mobilitatea personalului din domeniul învățământului 

școlar. 

prezentare a unor activități 

 

 
PRIORITĂŢI PENTRU ANUL ŞCOLAR  

2021-2022 

 

1. Participarea  fiecărei grupe la cel puțin un concurs pentru preșcolari. 

2. Iniţierea, derularea şi finalizarea a cel puțin unui proiect eTwinning la nivelul grădiniței. 

3. Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare continuă în baza strategiei de dezvoltare 

profesională la nivelul unităţii. 

4. Accentuarea importanței mentoratului (la nivel de grădiniță, creșe) și a învățării colaborative 

prin implicarea întregului personal în reușita misiunii asumate a grădiniței. 

5. Elaborarea/identificarea de noi instrumente de lucru/strategii interne care să eficientizeze 

activităţile/comunicarea intrainstituțională. 

6. Implicarea părinților în procesul decizional al grădiniței la toate nivelurile. 

7. Participarea reprezentanților autorităților locale la ședințele Consiliului de Administrație al 

grădiniței. 

8. Absenţa comportamentelor violente/bullying-ului din cadrul grădiniţei. 

9. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea unităţii. 

10. Evaluarea activităţii cadrelor didactice la finalul anului şcolar prin aplicarea unor chestionare 

părinţilor. 

11. Realizarea lucrărilor de reparații propuse pentru dezvoltarea instituțiomnală. 

12. Amenajarea spațiului în curtea grădiniței pentru activități de creație pentru copii. 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. TRUŢA LUCIANA 
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